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1. Kāpēc testēšanas pārskats?

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos Nr.744 „Noteikumi par koku un apaļo

kokmateriālu uzskaiti”

(Rīgā 2007.gada 6.novembrī) IV pantā ir noteiktas Apaļo kokmateriālu uzmērīšanas prasības un prasības

komersantiem, kuri darbojas koku un apaļo kokmateriālu uzmērīšanas jomā, punkts 19.1. nosaka, ka: „tas ir

akreditēts valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam

LVS EN ISO/IEC 17025:2017 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības", un

Ekonomikas ministrija par to ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Tā kā SIA „VMF LATVIA” ir akreditēta kā laboratorija atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC
17025:2017 veikt testēšanu pēc standarta LVS 82:2003, līdz ar to, iegūtos rezultātus atspoguļo
Testēšanas pārskatos, saskaņā ar standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 punktu 7.8.



2. Testēšanas pārskatā iekļaujamā informācija (7.8.2.) I

a) nosaukums (piemēram, “Testēšanas pārskats”, “Kalibrēšanas sertifikāts” vai “Paraugu ņemšanas 
pārskats”);

b) laboratorijas nosaukums un adrese;

c) vieta, kur veiktas laboratorijas darbības, tostarp, ja tās veiktas klienta telpās vai vietās, kas atrodas 
ārpus laboratorijas pastāvīgajām telpām, vai pagaidu vai pārvietojamās vietās;

d) viennozīmīga identifikācija, ka visas pārskata sastāvdaļas ir atzīstamas kā daļa no pilnīga pārskata, 
un pārskata nobeiguma skaidra identifikācija;

e) klienta nosaukums un kontaktinformācija;

f) pielietotās metodes identifikācija;

g) objekta apraksts, nepārprotama identifikācija, un, ja nepieciešams, stāvoklis;

h) testēšanas vai kalibrēšanas objekta(-u) saņemšanas datums un parauga ņemšanas datums, ja tas 
ir kritisks attiecībā uz rezultātu ticamību un izmantošanu;

i) laboratorijas darbības veikšanas datums(-i);

j) pārskata izdošanas datums;
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2. Testēšanas pārskatā iekļaujamā informācija (7.8.2.) II

k) atsauce uz paraugu ņemšanas plānu un paraugu ņemšanas metodi, ko pielietojusi laboratorija vai citas institūcijas, ja 
tas ir būtiski attiecībā uz rezultātu ticamību un izmantošanu;

l) paziņojums, ka rezultāti attiecas tikai uz testētajiem, kalibrētajiem vai ar paraugu pārstāvētiem objektiem;

m) rezultāti ar mērvienībām, kur piemērojams;

n) metodes papildinājumi, novirzes vai izņēmumi;

o) personas(-u), kas apstiprina pārskatu, identifikācija;

p) skaidra identifikācija, ja rezultātus snieguši ārēji piegādātāji.

Laboratorijai jābūt atbildīgai par visu pārskatā sniegto informāciju, izņemot gadījumus, kad informāciju
sniedzis klients. Klienta sniegtie dati ir skaidri jāidentificē. Turklāt pārskatā jāiekļauj atruna par to, ja
informāciju sniedzis klients un tā var ietekmēt rezultātu ticamību.

Ja laboratorija nav bijusi atbildīga par paraugu ņemšanas posmu (piemēram, paraugu piegādājis klients),
pārskatā jānorāda, ka rezultāti attiecas uz saņemto paraugu.
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3. Rezultātu paziņošana

Pārskati var tikt izsniegti:

- papīra,

- elektroniskā veidā,

ja ir izpildīts standarta prasības.
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Kopsavilkums

✓ Testēšanas pārskatu satura standartizācija ir pamats to ērtai izmantošanai pircēja un 
pārdevēju informācijas sistēmās 

✓ Galvas datu automatizēta ievade paaugstina darba ražīgumu

✓ Automatizētā datu plūsma ir pamats, lai VMF LATVIA sagatavotu  testēšanas pārskatus 
pircējam un pārdevējiem 2 minūšu laikā



Paldies par uzmanību!

Jānis Buļs
SIA VMF LATVIA
Valdes priekšsēdētājs
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