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 „GS1 Latvija” svītrkodu kvalitātes pārbaudes pakalpojums 
 
Ievērojiet - svītrkods nav iepakojuma dizaina elements, bet gan instruments ar kura 
palīdzību automātiski tiek ievadīta un saņemta informācija no svītrkodu lietotāja datu bāzes. 
Tādēļ būtiski, lai uz jūsu produkta iepakojuma esošais svītrkods būtu kvalitatīvs – t.i., lai 
automātiskās nolasīšanas ierīces – skeneri tos varētu nolasīt vienmēr ar pirmo lasījumu. Ja 
tas nenotiek, tad kasierim svītrkods jāievada ar roku, bet tas samazina pircēju apkalpošanas 
ātrumu un veicina rindas pie kasēm, atstāj pircējā negatīvas asociācijas par jūsu produktu, 
kā arī tirgotājs var atteikties pieņemt produktu tirdzniecībā. Šobrīd mazumtirdzniecības tīkli 
aizvien vairāk pievērš uzmanību svītrkodu kvalitātei un mēģina ar to cīnīties, piegādes 
līgumos iekļaujot atrunu par svītrkodu kvalitātes nodrošināšanu.  
 
Lai pārliecinātos, ka uz jūsu produkta iepakojuma ir kvalitatīvs svītrkods, aicinām veikt  
svītrkodu kvalitātes pārbaudi “GS1 Latvija” birojā, Rīgā, Brīvības ielā 149, 8.stāvs.  
 
Pārbaudei nepieciešams iesniegt aizpildītu „Svītrkodu simbolu verifikācijas 
pieprasījumu” un 2 identiskus svītrkoda paraugus.  
 
Pieprasījumu var atrast mūsu mājas lapā: Verifikācijas pieprasījums.xls 
 
Maksa par pakalpojumu (par vienu simbolu): 
 

GS1  pārbaudes protokols ar slēdzienu 
(latviešu/angļu valodā):  
 

Vienkāršotā pārbaude  
(ISO verifikatora atskaite) : 
 

“GS1 Latvija” biedriem    - € 14.00  
Pārējiem        - € 21.00   

“GS1 Latvija” biedriem    - € 4.00  
Pārējiem        - € 9.00   

 
Pēc svītrkoda pārbaudes tiek izsniegts svītrkoda pārbaudes protokols kā apliecinājums, ka 
svītrkods atbilst/neatbilst GS1 un ISO kvalitātes standartiem. Protokols tiek sagatavots 3 
darba dienu laikā. Protokolu ieteicams glabāt tik ilgi, cik ilgi produkts ar šādu iepakojumu tiek 
tirgots mazumtirdzniecībā.  
 
Kas tiek pārbaudīts? 
 
Ar ISO sertificētu verifikatoru tiek pārbaudīta svītrkoda drukas kvalitāte atbilstoši 
starptautiskiem GS1 un ISO standartiem, ko izmanto mazumtirdzniecības sektorā visā 
pasaulē. Atbilstoši šiem standartiem svītrkodu drukas kvalitātes pārbaude vēlama visiem 
uzņēmumiem, kas veido iepakojuma dizainu vai drukā svītrkodus.   
 
Pārbaude tiek veikta pēc tradicionāliem un ISO parametriem. Tradicionālie parametri 
apraksta svītrkoda lineāros izmērus, iekodēto informāciju, izvietojumu uz produkta, krāsas 
u.c. ar cilvēka aci saredzamus parametrus. Savukārt ISO parametri analizē svītrkoda 
atstarojamības diagrammu, t. sk. svītru un atstarpju identificēšanu un katras elementa malas 
pozīcijas noteikšanu (Edge Determination), Atkodēšanu (Decode), Simbola kontrastu 
(Symbol Contrast), Minimālo atstarošanas spēju (Minimum Reflectance), Malas Kontrastu 
(Minimum Edge Contrast), Modulāciju (Modulation), Defektus (Defects), Atkodējamību 
(Decodability). 

 

http://www.gs1.org/
http://www.gs1.lv/upload/verifikacijas_pieprasijums.xls

