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Apaļo kokmateriālu uzmērīšanas standarts
LVS 82 : 2003 (2020)

Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs LATAK

Normatīvā vide (2016-2021)

VALSTS



«Biznesa normatīvā vide» (2016-2021)

valsts

bizness/nozare

pakalpojums

VKP

-Raukums
-Miza
-Precizitātes vadība
-Kvalitāte



1. Kā uzmērīja kontrolsortimentus?
KS uzmērīja ar tādu pat paņēmienu, ar kādu tie uzmērīti pirmajā mērījumā

2. Izmantotie mērinstrumenti?
Manuālie rokas mērinstrumenti

3. Datu ievade, vai izmantoja excel tabulas?
Pirmie dati no AUI iesūtījās e-pastā un to ielasi VMF LATVIA veica manuāli, KS kas uzmērīti 
ar rokas mērinstrumentiem, ielasījās automātiski no IS KOKS. Kontrolmērījuma rezultāti 
ielasījās no IS KOKS. Kontrolmērnieki manuāli ievadīja datus IS KOKS

4. Kā notika datu apstrāde?
Datu apstrāde notika IS Kontrolsortimentu salīdzinājums + nepieciešamības gadījumā 
datus pārcēla uz Excel un sīkāk analizēja Excel elektroniskā tabulā

5. Precizitātes rezultātu ieguve
Rezultātu ieguve no IS Kontrolsortimentu salīdzinājums un manuāli pārrakstīta uz Excel 
elektroniskām tabulām

… 2016. gads – Kontroles process



1. Kā uzmērīja kontrolsortimentus?
KS uzmērīja ar tādu pat paņēmienu, ar kādu tie uzmērīti 
pirmajā mērījumā

2. Izmantotie mērinstrumenti?
Manuālie rokas mērinstrumenti

3. Datu ievade, vai izmantoja excel tabulas?
Pirmie dati no AUI iesūtījās e-pastā un to ielasi VMF 
LATVIA veica manuāli, KS kas uzmērīti ar rokas 
mērinstrumentiem, ielasījās automātiski no IS KOKS. 
Kontrolmērījuma rezultāti ielasījās no IS KOKS. 
Kontrolmērnieki manuāli ievadīja datus IS KOKS

4. Kā notika datu apstrāde?
Datu apstrāde notika IS Kontrolsortimentu salīdzinājums 
+ nepieciešamības gadījumā datus pārcēla uz Excel un 
sīkāk analizēja Excel elektroniskā tabulā

5. Precizitātes rezultātu ieguve
Rezultātu ieguve no IS Kontrolsortimentu salīdzinājums 
un manuāli pārrakstīta uz Excel elektroniskām tabulām

1. Definēts LVS 82:2020 – 1m solis

2. Elektroniski dastmēri

3. Automātiska datu saņemšana

4. Automātiska datu apstrāde

5. Datu eksports uz Excel elektroniskajām 
tabulām

Uzmērīšanas pakalpojums ir kļuvis uzticamāks

2021. gads – Kontroles process



... Ārējā
uzraudzība



Kokmateriālu tilpuma noteikšanas un kvalitātes novērtēšanas 

pakalpojuma uzticamības tālāka pilnveidošana

un pircēju un pārdevēju kopīgi izvirzīto precizitātes mērķu 

sasniegšanas apliecināšana.

Trešās puses uzmērīšanas pakalpojuma ārējās uzraudzības 
Mērķis (1)



1. Definēts LVS 82:2020 – 1m solis

2. Elektroniski dastmēri

3. Automātiska datu saņemšana

4. Automātiska datu apstrāde

5. Datu eksports uz Excel 
elektroniskajām tabulām

Precizitātes vadības 
automatizēšanas IS atbalsts

Kontroles process



Ar LKUUV ārējas uzraudzības palīdzību turpinātu palielināt 

uzticamību VMF LATVIA kokmateriālu tilpuma noteikšanas un 

kvalitātes novērtēšanas pakalpojumam.

Trešās puses uzmērīšanas pakalpojuma ārējās uzraudzības 
Mērķis (2)



Ārējās uzraudzības 1.etaps – 2022.gads

IS izstrādes 
atbalsts

Precizitātes 
atskaišu 

gatavošana



Turpināt vienādot 
kontroles mērījumu 

veikšanu

Stiprināt 
kontrolprocesā

iesaistīto motivāciju

Daļa no precizitātes 
vadības izveidot kā 

ārējas (LKUUV) 
uzraudzības funkciju

Ārējās uzraudzības 2.etaps – 2022-2023.gads

-par kontrolmērījumu procesu

-par uzmērīšanas ekspertu un 
kontrolmērnieku kompetenču 
pārbaudes procesu
-par uzmērīšanas un 
kontrolmērījumu datu apstrādes 
procesu
-par uzmērīšanas iekārtu spēju 
izpildīt VMF LATVIA tehnisko 
noteikumu pārbaudes procesu

-informēšanas par precizitātes 

rezultātiem
-informēšana par reāliem 
plāniem precizitātes uzlabošanai
-informēšana par šādu plānu 
īstenošanas rezultātiem

-snieguma monitoringa izstrāde

-apmācību veikšana
-precizitātes atskaites izstrāde



Lēmumprojekts

7.1. Lūgt J.Magaznieku piedalīties precizitātes vadītas automatizācijas IS 

izstrādē un precizitātes atskaišu sagatavošanā 2022.gadā

7.2. Lūgt J. Magaznieku sagatavot ārējās uzraudzības koncepciju līdz 2022.gada 

maijam, lai ne vēlāk kā līdz septembrim izstrādātu detalizāciju un pilnveidotu 

procesus, uz kuriem balstoties gan LKUUV, gan VMF LATVIA varētu sagatavot 

2023.gada darbības plānu un budžetu.


