PRASĪBAS TIRDZNIECĪBĀ LIETOJAMIEM SVARIEM
NEAUTOMĀTISKIE SVARI

Neautomātiskajiem svariem, kurus izmanto
tirdzniecības operācijās ir jānodrošina precizitāte visā to lietošanas laikā.

PIEMĒROJAMĀS PRASĪBAS
Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumi Nr. 210
“Neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 210);
Ministru kabineta 2007. gada 9. janvāra noteikumi Nr. 40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas
līdzekļu sarakstu” (turpmāk Noteikumi Nr. 40):
Tirdzniecībā izmantotajiem svariem, atkarībā no precizitātes
klases, ir noteikts veriﬁcēšanas periodiskums.

ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS
MARĶĒJUMS
Paziņotās institūcijas
identiﬁkācijas numurs

M19 0122
M - metroloģiskais papildmarķējums, kurā norādīti tā gada pēdējie
divi cipari, kurā veikta atbilstības novērtēšana
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Likums Par mērījumu vienotību;

Atbilstības novērtēšanas
marķējums

Precizitātes
klases

veriﬁcēšanas laiks: mēnesis un gads
(piemērā, 2019. gada maijs)
uzlīmes numurs

IIII

Svaru lietošanas nozare

Atkārtotās
veriﬁcēšanas
periodiskums

Augstas precizitātes
svēršanas operācijām
(piemēram, laboratorijās vai
juvelierizstrādājumos)

Ne retāk kā
reizi 2 gados

Vidējas precizitātes svēršanas
operācijām
(piemēram, tirdzniecībā vai
ārstniecībā ķermeņa masas
noteikšanai)
Svēršanas operācijām, kur nav
nepieciešama augsta vai vidēja
svēršanas precizitāte
(piemēram, graudu, akmeņogļu
vai atkritumu svēršana)

Ne retāk kā
reizi gadā

Svaru lietotājam ir pienākums nodrošināt pierādījumus par svaru atbilstības novērtēšanu pirms to nodošanas
lietošanā, kā arī attiecīgo marķējumu
un zīmogojumu saglabāšanu.

M19 01
Svariem, kas ražoti pēc 2006. gada,
ir jābūt pilnam atbilstības novērtēšanas marķējumam. Piemēram,
tie nedrīkst būt daļēji nomazgāti vai
noplēsti.
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Inspicēšanas institūcijas identiﬁkācijas numurs (LATAK)
Inspicēšanas institūcija - LATAK akreditēta svaru atkārtotās
veriﬁcēšanas institūcija
Paziņotā insitūcija - Eiropas Komisijai paziņota svaru atbilstības
novērtēšanas institūcija
Inspicēšanas institūciju saraksts, kuras tiesīgas veikt neautomātisko svaru atkārtoto veriﬁcēšanu atradīsiet www.latak.gov.lv
(sadaļā akreditētās institūcijas).
Inspicēšanas institūcijas var atteikt veriﬁcēšanu, ja svariem nav
pieejami apliecinājumi (marķējums uz svariem, piemēram, atbilstības novērtēšanas marķējums vai cits marķējums, ja tāds bija
piemērojams) par to atbilstību piemērojamām prasībām brīdī, kad
svari tika nodoti lietošanā.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS:
www.ptac.gov.lv
pasts@ptac.gov.lv
konsultācijas komersantiem:
68806540 un 68806552
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* Veriﬁcēšanas uzsākšana jauniem svariem
x - atbilstības novērtēšanas gads
p - atkārtotās veriﬁcēšanas periodiskums
v - Veriﬁcēšanas uzsākšanas laiks (gads līdz
31. decembrim)

V= x+p

piemēram, III, IV precizitātes klase

M20 0122
atkārtotā veriﬁcēšana jāveic līdz:
V= 20 + 1 --> 2021. gada 31. decembrim

