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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. 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

2023. gads – Kontroles process



A. Datu ievades un 
apstrādes kvalitātes 

uzraudzība

B.Kontrolsortimentu
uzmērīšanas 

procesa uzraudzība
+?



A. Datu ievades un apstrādes kvalitāte

1. LKUUV atbalsts precizitātes vadības 
automatizēšanā

2. precizitātes atskaišu sagatavošanā



B. uzraudzības konceptuāls piedāvājums
ŠOBRĪD

Alternatīva

VMF LATVIA veic «iekšējo dubulto» kontroli vēlreiz pārmērot kontrolsortimentus

Individuālā uzmērīšanā
frekvence 1: 40

Grupveida uzmērīšanā
frekvence 1: 100

«iekšējā dubultā» kontrole tiek veikta vēlreiz pārmērot kontrolsortimentus sekojoši:

¾ daļas vēlreiz pārmēra VMF LATVIA
¼ daļu vēlreiz pārmēra LKUUV ar eksperta iesaisti

Kopā jāpārmēra 
100 kontrolsortimenti

=
LKUUV pārmēra 

25 kontrolsortimentus
VMF LATVIA pārmēra 

75 kontrolsortimentus
+

PIEMĒRS



+ Pārstrādes vietā esošo darba organizāciju attiecībā uz atkārtotu kontrolsortimentu
pārmērīšanu saglabāt nemainīgu vai pat uzlabot, ja uzmērījums notiek uzreiz pēc 
kontrolmērījuma, tad pārstrādes vietai nav jāglabā un atkārtoti jāripina sortimenti ar 
“dzeltenajām lapiņām”.

+ Kompetenču apliecināšanas procesa izvērtējums un priekšlikumi pilnveidošanai

+ LKUUV iesaiste kontroles procesa kvalitātes uzlabošanā un mizas projekta rezultātu 
ieviešanā

-Kopējā uzraudzības procesa pilnveidošanas maksimālais izmaksu pieaugums 
20…30K€/gadā

B. Izmaiņu novērtējuma mērķis



Lēmumprojekts

7.1. Lūgt J. Magaznieku izpētīt iespējas, lai izveidotu VMF LATVIA 

pakalpojuma izpildes kvalitātes ārējo uzraudzību un nākt ar ziņojumu 

nākamjā VKP sanāksmē


