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2 .  P I L O T P R O J E K T S

GARINĀTĀJA DARBA NORMĒŠANAS METODIKA

1. DARBA NORISES VIETU, IEKĀRTU UN RAŽOŠANAS TELPU IZVIETOJUMS

Garinātāja darbs norisinās mēbeļu ražošanas uzņēmumā sagatavju iecirknī. Analizējot materiālu plūsmu 
noskaidrots, ka tā uzņēmuma sagatavju iecirknī norit secīgi ceha garenvirzienā un darba priekšmeti 
netiek pārvietoti atpakaļ uz iepriekšējām darba vietām. Tomēr, pat pavirši apskatot uzņēmumu, redzams, 
ka veidojas pusfabrikātu uzkrājumi starp darba vietām 1 un 2 (1. pielikums), kur paleti (paku) saņem 
darba vietas 3, 4, un 5, un aiz darba vietām 11 un 12, kas dažkārt aizšķērso transportēšanas ceļus 
apgrūtinot manevrēšanu ar sagatavju paletēm. 

Turklāt izejmateriālu transportēšanas paletes ir grūti uzstādāmas, ievērojami apgrūtinot darbu. 
Paletes ir divi atsevišķi nesavienoti koka rāmji, kas bez ievietotiem pusfabrikātiem ir nestabili un var 
apgāzties. Katru reizi, kad izpildītājs uzsāk jaunu paleti, rāmji „jāsastutē”. Darbam lietderīgi izmantot 
jau iepriekš sagatavotus rāmjus, kas ir stabili un, kurus nepieciešams tikai izvietot darba vietā. Šāda 
„sastutēšana” veicina tiešā darba izpildes laika zudumus un uzņēmuma vadībai lietderīgi padomāt par 
citām transportēšanas (uzglabāšanas) ierīcēm.

2. IZPILDĪTĀJA DARBA METODES PĒTĪJUMI

Analizējot izpildītāja darbu vienā darba vietā, piemērojami specifisko darba procesu pētījumi. Garinātāja 
darba secības analīzei zīmē darba vietas iekārtojumu un izpildītāja kustību tajā (1. att.), lai noteiktu, vai 
darba vieta iekārtota racionāli un darba kustība tajā notiek bez traucējumiem (nerodas laika zudumi). 
Turklāt šāda analīze ļauj izprast garinātāja darba procesu.

Pēc tam sastāda darba secības diagrammu (2. un 3. pielikumi). Procesa analīzei izvēlēts darba periods 
no brīža, kad izpildītājs uzsāk jaunas paletes izstrādi, līdz brīdim, kad palete ir izstrādāta un izpildītājs to 
aiztransportē. Turklāt analizētas trīs palešu izstrādes, ko veic divi dažādi izpildītāji, kuru darba metodes 
un intensitāte ir atšķirīgas. Pētījuma atvieglošanai veikta trīs maiņu videonovērošana.

2.1. DARBA VIETAS IEKĀRTOJUMS UN DARBA KUSTĪBA TAJĀ

1. attēlā parādīta darba vieta, kurā izpildītājs apkalpo mēbeļu detaļu garināšanas iekārtu. Detaļas darba 
vietā nonāk ar transportlīdzekļa palīdzību (pārvietojams tikai ar cilvēka muskuļu spēka palīdzību) un tiek 
novietotas vietā, kur jāatrodas paletei-1. 

No paletes-1 izpildītājs ņem (1) detaļas garināšanai un, veicot detaļu kontroli (2), nogādā tās uz 
garināšanas iekārtas. Veic garināšanu un šķirošanu (3). Seko sašķiroto detaļu novietošana uz paletes-2, 
atbilstoši kvalitātes kategorijai, paletē vai uz paletes (lai vēlāk nogādātu citā vietā). 

Detaļas, kas krājas uz paletes-2, nogādā paletē-3, kas atrodas transportēšanas ceļa otrajā pusē (6). 
Pēdējo darbību veic tikai atsevišķos gadījumos, kad detaļu kategorija neatbilst nepieciešamajai. Atgriežas 
un turpina darbu.

1. attēls parāda, ka darbs garinātāja darba vietā norit secīgi, tomēr rodas tiešā darba izpildes laika zudumi, 
kad izpildītājam jāpamet sava darba vieta, lai novietotu detaļas, kas neatbilst vajadzīgajai kvalitātes 
kategorijai. Kamēr uzņēmumā nav izstrādāta labāka detaļu aizgādāšanas sistēma no izpildītāja darba 
vietas, minētie laika zudumi pieskaitāmi pie organizatoriski tehniskajiem darba izpildes laika zudumiem 
un iekļaujami pamatoperācijas izpildes laikā kā neizbēgami. Papildus pie jau uzskaitītajiem atzīmējami 
laika zudumi darba vietas apgādāšanai ar paletēm un gatavā darba nogādāšanai pusfabrikātu 
uzglabāšanas vietā, kas konkrētajā uzņēmumā ietilpst izpildītāja pienākumos.
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1.att. Mēbeļu detaļu garināšanas darba vietas iekārtojums un darba kustība tajā

2.2. DARBA PROCESA SECĪBAS  UN LAIKA DIAGRAMMAS

Procesa secības (2. un 3. pielikums) un laika diagrammas (1. un 3. tab. 4. un 5. pielikums) ļauj novērtēt 
operāciju, transporta (pārvietošanās), kontroles un dīkstāves īpatsvaru attiecībā pret visu darba izpildes 
laiku (2.tab.). Attiecinot katras nodalītās darba vai tehnoloģiskā procesa norises sastāvdaļas ilgumu pret 
kopējo laiku, var iegūt precīzu darba laika lietderīga (vai nelietderīga) izlietojuma vērtējumu.

Laika diagrammas attēlošanai izmantots Ganta grafiks (1. tab. fragments; pilnais Ganta grafiks 
4. pielikumā). Ganta grafikā ērti nolasīt katra darbības veida ilgumu un ilguma attiecību pret visu procesu. 
Fragmentā redzams (1. tab.) cik lielu daļu no procesa aizņem garinātāja-1 aiziešana no darba vietas.

1. tabula
Garinātāja (izpildītājs-1) darba secības Ganta grafiks (fragments)

PALETE-2
IZEJA

PALETE-1
IEEJA

ZĀĢIS ZĀĢIS

ATGRIEZUMU 
TVERTNE

ATGRIEZUMU 
TVERTNE

ATGRIEZUMU 
KONTEINERIS

1

2

3

4

5

6

GARINĀŠANAS 
IEKĀRTA

TRANSPORTĒŠANAS CEĻA ROBEŽA

 

Nr. Darb bas veids S kums Ilgums (min.) Beigas
1 Uzvelk brilles 20:55:00 0:00:01 20:55:01
2 Atsien paleti 20:55:01 0:01:01 20:56:02
3 Aiznes auklu 20:56:02 0:00:05 20:56:07
4 Aizved pac l ju 20:56:08 0:01:00 20:57:08
5 Iet 20:57:08 0:00:01 20:57:09
6 Aizved tuk u paleti 20:57:09 0:01:01 20:58:10
7 Iet 20:58:10 0:00:47 20:58:57
8 Iesl dz iek rtu 20:58:57 0:00:01 20:58:58
9 St v 20:58:58 0:00:09 20:59:07
10 Att ra iek rtu no klu iem 20:59:07 0:00:03 20:59:10
11 iro d us 20:59:10 0:01:08 21:00:18
12 Aiznes d us 21:00:18 0:00:11 21:00:29
13 Aiziet 21:00:29 0:17:57 21:18:26
14 Uzvelk brilles 21:18:26 0:00:09 21:18:35
15 Pa em ileti 21:18:35 0:00:07 21:18:42
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GARIN T JS-1 Faktiski Reglament ts
N.p.k. Darb bas veids Ilgums % %

1 D kst ve  (kontakt an s ar kol iem) 02:52 2,33
2 Darba vietas apkalpo ana 04:39 3,79
3 Transport ana - deta u p rvieto ana darba vietas apk rtn , 3-11 so i 05:11 4,22
4 Oper cijas sagatavo an s un nobeiguma darbi 08:36 7,00
5 Fiziolo isk s vajadz bas un reglament tie  p rtraukumi 37:54 30,85 12,50
6 Deta u garin anas oper cija (iek aujot to grup anu p c kvalit tes) 1:03:38 51,81

Kop : 2:02:50 100,00

Ilgums (st:min:sek.)
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Garinātāja darba secības laika diagrammas kopsavilkuma tabula (2. tab.) uzskatāmi parāda izpildītāja 
darba sadalījumu pa darbību veidiem un to īpatsvaru attiecībā pret vienas paletes izstrādes laiku. 

2. tabula
Garinātāja-1 darba laika sastāvdaļas

Konkrētajā uzņēmumā laiks fizioloģiskajām vajadzībām un reglamentētajiem pārtraukumiem ir noteikts 
kā 12,5% no maiņas laika. Savukārt garinātājs-1 šim nolūkam izmantojis 30,35%. Turklāt sarunāšanās 
dēļ radusies dīkstāve 2.33% apmērā no vienas paletes izstrādes laika.

Darba vietas apkalpošanas laiks un laiks darbu sagatavošanai-nobeigšanai aizņem attiecīgi 3.79% un 
7% no vienas paletes izstrādes laika.

Redzams, ka operācijas izpildes laiks aizņem tikai 51,81% no vienas paletes izstrādes laika jeb vienas 
paletes izstrādes darba laika izmantošanas lietderības koeficients ir tikai 0,52. Tik zems rādītājs saistīts 
ar ievērojamiem laika zudumiem, kas lielākoties radušies strādājošā vainas dēļ. 

Zemāk paskaidroti garinātāja-1 laika zudumu rašanās iemesli:

1. Pārtrauc darbu, lai sakārtotu brilles. Pārvietojoties telpā brilles netiek lietotas, savukārt 
veicot pamatdarbu tiek. Lai mazinātu laika zudumus būtu lietderīgi izpildītāju-1 aprīkot 
ar kombinētu lēcu brillēm derīgas gan tuvredzībai, gan tālredzībai. Turklāt brilles būtu 
iekaramas kaklā, lai tās nav jāmeklē kabatā. Taču kaklā iekārtas brilles jāizvieto tā, lai 
tās neiekļūtu kādā no iekārtas kustīgajiem orgāniem, piemēram, zāģī.

2. Darba laikā griež un ēd ābolu. Ābols tiek novietots uz zāģa un sagriezts ar darbam 
paredzētu nazi (palešu saišu atgriešanai). Darba izpildes laikā izpildītājs ābolu tur vienā 
rokā (zāģējot) vai uzliek uz zāģa (pārvietojot detaļas). Pēc ābola apēšanas serde tiek 
iemesta detaļu atgriezumu konteinerī. Šāda rīcība uzskatāma par darba disciplīnas 
un darba drošības neievērošanu, kas var izraisīt nelaimes gadījumus darba vietā, jo 
izpildītājs, turot ābolu vienā rokā, nevar izmantot abas rokas darbam. Turklāt ābols 
saskaras ar darba virsmām un pastāv saindēšanās iespēja.

3. Palīdz citam izpildītājam (sievietei, kas pati nevar pārvietot pusfabrikātu paleti starp 
šķēršļiem). Paša darītais darbs tiek pārtraukts un veikts darbs, kas neietilpst darba 
pienākumos. Kā minēts iepriekš aiz garinātāja darba vietas veidojas pusfabrikātu 
uzkrājums un paletes izvietotas cieši viena pie otras. Līdz ar to ar tām grūti manevrēt. 
Turklāt izpildītājs-1 savu paleti ar apstrādātajām detaļām novietojis uz transporta 
ceļa, kā rezultātā cits strādājošais spiests īslaicīgi to novietot citur, lai tiktu garām ar 
transportierīci, un pēc tam atkal novietot atpakaļ. Nepieciešams kontrolēt transporta 
ceļu tīrību (lai uz tā neatrastos paletes un citi šķēršļi) un sistemātiski izvietot paletes 
darba vietās.

4. Vairakkārt pārrunā ar citiem strādājošajiem uzstādītās videokameras, kas liecina par to, 
ka darba pētniecība traucē darba procesu. Kameras vai nu bija jāuzstāda slepeni (lai 
darbinieki uz tām nereaģē), vai arī tieši pretēji – jāvelta laiks strādājošā informēšanai 
par pētniecības darbu. Raugoties no cilvēktiesību viedokļa strādājošie būtu informējami, 
tomēr tas var mainīt izpildītāju uzvedību darba laikā. 

5. Vairākkārt atstāj darba vietu ārpus darba laika reglamentētajiem pārtraukumiem. 
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Nr. Darb bas veids S kums Ilgums Beigas
1 Atved deta u paleti-1 un no em no transporta ldzek a 7:07:02 0:00:08 7:07:10
2 Sarun jas 7:07:10 0:00:13 7:07:23
3 Sak rto iepriek  izstr d to paleti-2 7:07:23 0:00:22 7:07:45
4 P rvietojas līdz paletei-1 7:07:45 0:00:05 7:07:50
5 Novieto deta u uz iek rtas 7:07:50 0:00:03 7:07:53
6 Atvirza iek rtu 7:07:53 0:00:03 7:07:56
7 Iesl dz iek rtu 7:07:56 0:00:04 7:08:00
8 Kontrol 7:08:00 0:03:14 7:11:14
9 Satver vair kas deta as 7:11:14 0:00:07 7:11:21
10 P rvieto vair kas deta as 7:11:21 0:00:09 7:11:30
11 Novieto vair kas deta as virs paletes-2 7:11:30 0:00:06 7:11:36
12 Atgrie as darba viet 7:11:36 0:00:11 7:11:47
13 Garina 7:11:47 0:00:04 7:11:51
14 Kontrol  sagarin t s detaļas un novieto paletē-3 7:11:51 0:00:53 7:12:44
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 Vienā no dīkstāvēm atgriežas ar ābolu. Tātad izpildītājs pārtrauc pamatdarbu, lai 
izmantotu nereglamentētiem pārtraukumiem. Iespējams dīkstāves izraisa izpildītāja 
zemā motivācija un darba disciplīna.

Laika zudumi, kas saistīti ar darba izpildes specifiku un darba organizāciju:

1. Apstrādāto detaļu šķirošana vairākās kvalitātes kategorijās un transportēšana atbilstoši 
kvalitātes kategorijai. Katras kvalitātes kategorijas detaļas jānovieto savā paletē. Divas 
biežāk sastopamās kvalitātes kategorijas (sagarinātās detaļas) tiek novietotas paletē-2 
blakus garināšanas iekārtai (4. un 5. darba vietas kartē, 1. att.). Retāk sastopamās 
kvalitātes kategorijas detaļas tiek pārvietotas transporta ceļa otrā pusē, līdz kurienei 
jāiet vidēji četri soļi turp un atpakaļ. Pārvietošanās pāri transporta ceļam neatbilst darba 
drošības noteikumiem, jo var izraisīt nelaimes gadījumus darbā.

2. Garinātāja operācijas izpildes darba procesā ietilpst šādi operācijas elementi – paņemt 
detaļas no paletes-1; garināt; novietot detaļas paletē-2. Jo palete tukšāka, jo izpildītājam 
zemāk jāpieliecas, lai paņemtu pusfabrikātu. Tāpat izpildītājam jāpieliecas, lai apstrādāto 
detaļu noliktu paletē. Tas konkrētajā situācijā pagarina operācijas izpildes laiku par 6,8% 
no operācijas izpildes pamatlaika. Šajā situācijā ieteicams paletes izvietot uz pašsvērēja, 
kas atkarībā no paletes svara pārvietojas, paceļot paleti augstāk vai zemāk. Līdz ar to 
viegla/gandrīz tukša palete atrastos tikpat parocīgā augstumā kā pilna palete, ļaujot 
izpildītājam veikt darba pienākumus ērtākā pozā. 

3. tabulā parādīts garinātāja-2 darba izpildes Ganta grafika fragments. Pilnu Ganta grafiku skatīt 
5. pielikumā. 

3. tabula
Garinātāja (izpildītājs-2) darba secības Ganta grafiks (fragments)

Analizējot otra garinātāja darbu (4. tab. 5. pielikums), konstatēts, ka laiks darba vietas apkalpošanai un 
darbu sagatavošana-nobeigšanai aizņem attiecīgi 0.33% un 3.56% no vienas paletes izstrādes laika. Arī 
otrs garinātājs daļu darba laika (3.26%) izmanto sarunām un pati operācija aizņem 60.71% no kopējā 
vienas paletes izstrādes laika.
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4. tabula
Garinātāja-2 darba laika sastāvdaļas

Abi strādājošie reglamentētajiem pārtraukumiem un fizioloģiskajām vajadzībām patērē vairāk laika kā 
noteikts uzņēmumā, pārtraukumos pavadot 30,85% - garinātājs-1 un 15,56% garinātājs-2. Turklāt abi 
strādājošie kontaktējoties ar kolēģiem zaudē 2,3 - 3,3% no kopējā vienas paletes izstrādes laika.

Garinātājs-2 lielu darba laika daļu - 16,58% izlieto detaļu pārnēsāšanai jeb transportēšanai, turklāt 9,07%  
no vienas paletes izstrādes laika veltot detaļu nešanai ārpus ceha. Savukārt garinātājs-1 nozīmīgu darba 
laika daļu - 7% izlieto operācijas uzsākšanai un nobeigšanai.

3. GARINĀŠANAS OPERĀCIJAS DARBA LAIKA NORMAS NOTEIKŠANA

Garinātāju darba izpildes analīze parādīja, ka viens no izpildītājiem darbu veic nepamatoti lēni - darbā 
daudz laika zudumu, tāpēc laika normas noteikšanai izmantota garinātāja-2 darba izpildes laika analīze.

3.1. LAIKA IZLIETOJUMA IETAUPĪJUMS VIENAS PALETES IZSTRĀDEI

Garinātāja-2 darba laika norises secības laika diagramma (5. pielikums) parādīja (5. tab.):

5. tabula
Garinātāja-2 darba laika izlietojums un iespējamais laika ietaupījums

Pozīcija Laiks (st,min,sek)

Novērotais vienas paletes izstrādes laiks 1:32:06

Laika zudumi disciplīnas dēļ 0:05:49 

Vienas paletes izstrādes laiks bez laika zudumiem disciplīnas dēļ 1:26:17

Detaļu pārvietošana ārpus ceha robežām vienas paletes izstrādes laikā 0:08:21

Vienas paletes izstrādes teorētiskais laiks, sakārtojot darba organizāciju un 
atrisinot detaļu transportēšanas jautājumus 

1:17:56

Kopējais teorētiskais laika izlietojuma ietaupījums vienas paletes izstrādei 0:14:10

3.2. GARINĀŠANAS OPERĀCIJAS SASTĀVS

Vienas garināšanas operācijas saturs:

1. paņemt detaļas garināšanai no paletes;
2. nogādāt detaļas uz garināšanas iekārtas, veicot detaļu kontroli;
3. garināt un šķirot pa kvalitātes kategorijām;
4. novietot sagarinātās un sašķirotās detaļas paletē vai uz paletes, atbilstoši kvalitātes 

kategorijai;
5. atgriezties 1. pozīcijā

GARIN T JS-2
N.p.k. Darb bas veids Ilgums (min.) %

1 Darba vietas apkalpo ana 00:18 0,33
2 D kst ve  (kontakt an s ar kol iem) 03:00 3,26
3 Oper cijas sagatavo anas un nobeiguma darbi 03:17 3,56
4 Transport ana - deta u p rvieto ana darba vietas apk rtn  (3-19 so i) 06:55 7,51
5 Transport ana - (deta u ne ana) p rvieto ana rpus ceha 08:21 9,07
6 Fiziolo isk s vajadzbas 14:20 15,56
7 Deta u garin anas oper cija (iek aujot to grup anu p c kvalit tes) 55:55 60,71

Kop : 1:32:06 100,00

Ilgums (min.)

0:
00

:0
0

0:
02

:5
3

0:
05

:4
6

0:
08

:3
8

0:
11

:3
1

0:
14

:2
4

0:
17

:1
7

0:
20

:1
0

0:
23

:0
2

0:
25

:5
5

0:
28

:4
8

0:
31

:4
1

0:
34

:3
4

0:
37

:2
6

0:
40

:1
9

0:
43

:1
2

0:
46

:0
5

0:
48

:5
8

0:
51

:5
0

0:
54

:4
3

0:
57

:3
6
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3.3. HRONOMETRĒJOT IEGŪTA GARINĀŠANAS OPERĀCIJAS LAIKA NORMA 

Veicot videonovērošanu iegūts garināšanas darba procesa hronometrētais laiks (20 cikli), kas izmantojams 
laika normas noteikšanā (6. tab.). 

6. tabula
Garināšanas operācijas izpildes hronometrētais operatīvais laiks 

Operatīvā 
laika daļa Apraksts

Laiks (st,min,sek)

Paletes 
izstrādes laikā

Vienam
ciklam

Pa
m

at
a 

da
rb

a 
la

ik
s

Konkrētajā gadījumā mašīnu-roku darba laiks -  darbs, 
ko izpilda ar garināšanas iekārtu un koka detaļas iekārtas 
darba laikā vada cilvēks – konkrētajā situācijā aizņem 
niecīgu daļu no operācijas izpildes kopējā laika

0:01:08 0:00:03

Garināšanas operācijas pamata darba laika sastāvā 
konkrētajā gadījumā ietilpst arī detaļu šķirošana pa 
kvalitātes kategorijām, kas aizņem lielu daļu no operācijas 
izpildes laika

0:41:28 0:02:04

Pa
līg

la
ik

s Garinātāja roku un citas ķermeņa kustības, kuras viņš veic 
tieši pirms un pēc garināšanas darba izpildes, lai nogādātu 
detaļas no paletes uz garināšanas iekārtas, aiznestu detaļas 
no darba vietas, sakārtotu detaļas paletēs

0:20:43 0:01:02

Kv
al

itā
te

s 
ko

nt
ro

le
s 

la
ik

s

Sagarināto detaļu kvalitātes kontrole. 
Šajā gadījumā daļēji pārklājas ar detaļu transportēšanu 
(palīglaiks) no garināšanas iekārtas uz sagarināto detaļu 
paleti

0:08:06 0:00:24

KOPĀ operatīvais laiks 1:11:25 0:03:34

Detaļu palešu transportēšana pa cehu un ārpus tā nav iekļaujama garināšanas operācijā. Ar to būtu 
jānodarbojas personai, kas uzrauga procesu, nodrošinot operatoram iespēju izpildīt tikai garināšanas 
operāciju.

7. tabula

Garināšanas operācijas papildus darba laika normas

Papildus darba 
laika norma Apraksts Aprēķins

D
ar

ba
 v

ie
ta

s a
pk

al
po

ša
na

s 
la

ik
s u

n 
da

rb
a 

pr
oc

es
a 

sa
ga

ta
vo

ša
na

s-
pa

be
ig

ša
na

s 
la

ik
s

Laiku darba vietas apkalpošanai un darbu 
sagatavošanai-nobeigšanai konkrētajā 
gadījumā nosaka pēc videoieraksta, 
reģistrējot visus gadījumus maiņā (laika 
izteiksmē) un aprēķinot pēc formulas:

  ( )atffhm

fh
apksp TTT

T
a

+−
=

100*
..

kur: 
Tfh       hronometrētais laiks sagatavošanās-

noslēguma darbiem un darba vietas 
apkalpošanai maiņas laikā; 

Tm maiņas ilgums; 
Tatf laiks atpūtai un fizioloģiskajām 

vajadzībām, atkarīgs no uzņēmuma 
ieskatiem un darba aizsardzības
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Papildus darba 
laika norma Apraksts Aprēķins

D
ar

ba
 v

ie
ta

s 
ap

ka
lp

oš
an

as
 la

ik
s 

un
 d

ar
ba

 p
ro

ce
sa

 
sa

ga
ta

vo
ša

na
s-

pa
be

ig
ša

na
s l

ai
ks

Uzņēmumā garināšanas operācijai 
piemērojamais sagatavošanas-pabeigšanas 
un darba vietas apkalpošanas laiks ( )

%1.6
905.36720

100*25.36
.. =

+−
=apkspa

Reglamentētie pārtraukumi, laiks atpūtai un fizioloģiskajām 
vajadzībām Noteikts uzņēmumā 12,5%

Laika normu iegūst, pieskaitot operācijas izpildes operatīvajam laikam papildus laika normas (8. tab.).

8. tabula
Laika normas noteikšana

Laika normas sastāvdaļas
Laiks (st,min,sek) Maiņā paletes

gab.
Operācijai Paletei

Operatīvais laiks 0:03:34 1:11:25

Sagatavošanās-pabeigšanas un apkalpošanas laiks 0:00:13 0:04:21

Reglamentētie pārtraukumi 0:00:27 0:08:56

NORMA 0:04:14 1:24:42 10.08

1. Izstrādātā laika norma piemērojama tikai noteikta apjoma paletes izstrādei, kurā 
atrodas noteikta garuma, platuma un smaguma detaļas;

2. Mainoties paletes lielumam, laika norma jāpārveido atbilstoši tam cik operācijas 
izpildes cikli ietverti jaunajā (lielāka vai mazāka) paletē vai jāveic izpildītā darba 
uzskaite pēc operācijām nevis pēc izstrādātajām paletēm;

3. Mainoties detaļu izmēriem un masai, laika norma jāveido no jauna.

3.4. GARINĀŠANAS OPERĀCIJAS ABU ROKU KUSTĪBU ANALĪZE

Darba intensifikācijai lietderīgi noteikt laika normu, lietojot kādu no iepriekšnoteiktu kustību elementu 
laika sistēmām – mikroelementu metodi. Šim nolūkam vispirms analizē operāciju videoierakstā, 
izstrādājot abu roku kustību analīzes karti faktiskajam stāvoklim (9. tab. fragments. Pilns apraksts 
6. pielikumā) un labāku darba metodi – projektējamajam stāvoklim (10. tab. fragments. Pilns apraksts 
6. pielikumā). Darba atvieglošanai izmanto nosacītus apzīmējumus (šeit burtu veidā) darba veidu 
apzīmēšanai.

Abu roku kustību analīzes karte (6.pielikums) ļauj pamanīt izpildītāja veiktās liekās darbības/kustības 
(9.tab. 6.pielikums – ar dzeltenu), apvienojamās un atkārtotās darbības/kustības (9.tab. 6.pielikum - ar 
zilu). Turklāt, bieži izpildītājs, pats to neapzinoties, lieto darba paņēmienus, kas būtu piemērojami visa 
darba izpildei (9. tab. 6. pielikums – ar zaļu).
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9. tabula
Garināšanas operācijas izpildes abu roku kustību analīzes karte (fragments). Faktiskais stāvoklis

Uzņēmums: XXX Izstrādājums: bērnu gulta Analīze Nr.1
Sagatavju 
iecirknis Faktiskais stāvoklis Projektējamais stāvoklis Datums: 

16.10.2013.
Tehnoloģiskā operācija: 
Precīzā garināšana Darba veids Laiks Darba veids Izpildītājs: 

XXX

Kreisā roka Dist, 
m T K O U Sākums Ilgums Beigas T K O U Dist, 

m Labā roka

Paņemt detaļu 0,4 1 7:07:47 00:02 7:07:49   
Pārtvert 0,2 1 7:07:49 00:01 7:07:50 1 0,2 Pārtvert

   7:07:50 00:01 7:07:51 1 0,7
Iemest detaļu 
atgriezumu 
tvertnē

   7:07:51 00:00 7:07:51 1 0,4 Paņemt detaļu
Pārtvert 0,2 1 7:07:51 00:01 7:07:52 1 0,2 Pārtvert
 1 1 7:07:52 00:02 7:07:54 1 1 3 soļi, šķirojot
Atvirza iekārtu 0,4 1 7:07:54 00:01 7:07:55 1 0,4 Atvirza iekārtu

Novietot detaļu uz 
iekārtas, atvirzot 0,4 1 7:07:55 00:01 7:07:56 1 0,4

Novietot 
detaļu uz 
iekārtas, 
atvirzot

Ieslēdz iekārtu 0,7 1 7:07:56 00:04 7:08:00 1 0,7
Ņem detaļu, 
nepaņem 0,4 1 7:08:00 00:01 7:08:01   

Meklē detaļu 0,4 1 7:08:01 00:01 7:08:02   
Ņem detaļu 0,4 1 7:08:02 00:01 7:08:03   
Pārliek turpat 
paletē 0,1 1 7:08:03 00:02 7:08:05   

Ņemt detaļu 0,5 1 7:08:05 00:00 7:08:05   

Pārtvert, šķirojot 0,2 1 7:08:05 00:01 7:08:06 1 0,2 Pārtvert, 
šķirojot

Kustību analīzes kartes (6. pielikums) noslēgumā veido kopsavilkumu (10. tab.), saskaitot operācijas 
izpildes laiku, kopējo distanci atsevišķi labajai un kreisajai rokai, katra atsevišķa darba veida 
gadījumu skaitu un to īpatsvaru attiecībā pret darba veidu izpildes gadījumu kopējo skaitu atsevišķi 
labajai un kreisajai rokai (10. tab.). Faktiskā stāvokļa analīzei ir informatīvs raksturs. Tā izmantojama 
salīdzinājumam ar projektējamo stāvokli.
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10. tabula
Abu roku kustību analīzes kartes (faktiskais stāvoklis) kopsavilkums

Uzņēmums: 
XXX Izstrādājums: bērnu gulta Analīze 

Nr.1
Sagatavju 
iecirknis Faktiskais stāvoklis Projektējamais stāvoklis Datums: 

16.10.2013.
Tehnoloģiskā 
operācija: 
Precīzā garināšana

Darba veids Darba veids Izpildītājs: 
XXX

Kreisā roka Dist T K O U Ilgums T K O U Dist Labā roka
KOPĀ 56,9 148 39 2 1  05:19 149 39 2 1 56,3

ĪPATSVARS 77,89 20,53 1,05 0,53   78,01 20,42 1,05 0,52

Projektējot garināšanas operācijas izpildes jauno metodi (6.pielikums), izslēdz visas liekās darbības/
kustības, apvieno vienlaicīgi veicamās, izvēloties par piemēru izpildītāja paša neapzināti izpildītos 
paņēmienus - izpildītājs vairākas reizes vienlaicīgi veic ar kreiso roku detaļas nolikšanu, ar labo – 
detaļas paņemšanu. Izslēdz operatora iziešanu no darba vietas, pārnēsājot detaļas. Sastāda jaunu abu 
roku kustību analīzes karti (11. tab. 6. pielikums).

11. tabula
Garinātāja operācijas izpildes abu roku kustību analīzes karte (fragments). Projektējamais stāvoklis

Uzņēmums: XXX Izstrādājums: bērnu gulta Analīze Nr.1
Sagatavju iecirknis Faktiskais stāvoklis Projektējamais stāvoklis Datums: 16.10.2013.

Tehnoloģiskā operācija: 
Precīzā garināšana Darba veids Darba veids Izpildītājs: XXX

Kreisā roka Dist, 
m T K O U Ilgums T K O U Dist, 

m Labā roka

Paņemt detaļu 0,4 1  00:02     
Pārtvert 0,2 1  00:01 1  0,2 Pārtvert

    00:01 1  0,7 Iemest detaļu atgriezumu 
tvertnē

    00:00 1  0,4 Paņemt detaļu
Pārtvert 0,2 1  00:01 1  0,2 Pārtvert
 1 1  00:02 1  1 3 soļi, šķirojot
Atvirza iekārtu 0,4 1  00:01 1  0,4 Atvirza iekārtu
Novietot detaļu uz 
iekārtas, atvirzot 0,4 1  00:01 1  0,4 Novietot detaļu uz iekārtas, 

atvirzot
Ieslēdz iekārtu 0,7 1  00:04 1  0,7  
Ņemt detaļu 0,5 1  00:00     
Pārtvert, šķirojot 0,2 1  00:01 1  0,2 Pārtvert, šķirojot
Kontrolēt/šķirot detaļu   1 00:01  1  Kontrolēt/šķirot detaļu
Novietot detaļu uz iekārtas 0,8 1  00:01 1  0,8 Novietot detaļu uz iekārtas
Ņemt detaļu 0,8 1  00:01     
Pārtvert, šķirojot 0,2 1  00:01 1  0,2 Pārtvert, šķirojot
Kontrolēt/šķirot detaļu   1 00:02  1  Kontrolēt/šķirot detaļu
Novietot ārpus paletes 0,7 1  00:02 1  0,4 Ņemt detaļu
Pārtvert, šķirojot 0,2 1  00:01 1  0,2 Pārtvert, šķirojot



-12-

Veido kopsavilkumu un salīdzinājumu ar faktisko stāvokli (12.tab. 6.pielikums). Salīdzinājums parāda, ka 
izstrādājot jaunu darba metodi teorētiski ieekonomētais laiks ir 01:16, kas, salīdzinot ar kopējo analizēto 
laika periodu 05:19, ir daudz. 

12. tabula
Projektējamā stāvokļa kopsavilkums un salīdzinājums ar faktisko stāvokli

Uzņēmums: 
XXX Izstrādājums: bērnu gulta Analīze 

Nr.1
Sagatavju 
iecirknis Faktiskais stāvoklis Projektējamais stāvoklis Datums: 

16.10.2013.
Tehnoloģiskā operācija: 
Precīzā garināšana Darba veids Darba veids Izpildītājs: 

XXX
Distance, 

m T K O U Ilgums T K O U Distance, 
m

KOPĀ 49,8 128 35 2 0 04:03 136 35 2 0 52,9
ĪPATSVARS  77,58 21,21 1,21 0,00  78,61 20,23 1,16 0  
STARPĪBA 7,1 20 4 0 1 01:16 13 4 0 1 4.6

% 12,48 14 10 0 100 23,82 8,72 10,26 0 100 8,17

Analizētajā periodā ietverti divi operācijas izpildes cikli. Tātad:

▶ viena cikla ilgums ir 02:02
▶ pievienojot papildus laika normas (6,1% un 12,5%), kopējais operācijas izpildes laiks, ja 

tiktu izpildīta jaunā metode, būtu 02:24
Tik liela atšķirība no laika normas, kas noteikta hronometrējot, skaidrojama ar vairākiem faktoriem: 

1. ar hronometrēšanas metodi noteiktajā laika normā ietverts laiks, kad izpildītājs iziet no 
darba vietas, lai aiznestu detaļas

2. operators ne vienmēr izpilda racionālas darba kustības
3. atsevišķas darba daļas izpildītājs veic neprecīzi, kā rezultātā, tas jādara atkārtoti.

Nākamajā darba etapā jārunā ar operatoru un jālūdz izpildīt jauno metodi (jāpaskaidro, kā tas darāms), 
jārada apstākļi, kas ļautu viņam to paveikt. Teorētiski aprēķinātais operācijas izpildes laiks praksē var 
būt lielāks, tomēr regulāri, kontrolējot operācijas izpildi, iespējams tuvoties vēlamajam. 

3.5. GARINĀŠANAS OPERĀCIJAS LAIKA NORMA, LIETOJOT MTM2

Abu roku kustību analīze izmantojama normējot operāciju ar mikroelementu metodi. Garināšanas 
operācijas analīzei ar mikroelementu metodi (13. tab. fragments. Pilns apraksts 7. pielikumā) izmantota 
sistēma (datorprogramma) SSD5. 

13. tabula
Garināšanas operācijas analīze ar mikroelementu metodi (fragments)

Metodes apraksts SSD © AJ-Consultants
GARINĀŠANA
2013.10.22. 17:53:42  1/7

Veikt detaļu precīzu garināšanu
Veikt detaļu precīzu garināšanu, šķirojot tās pa kvalitātes kategorijām

#Kods Elements Frekv. Laiks,min
1        GC45L Paņemt detaļu 1* 0,016
2        R Pārtvert 1* 0,004
3        R Plaukstas pozīcijas maiņa 2* 0,007
4        PB80 Iemest detaļu atkritumu tvertnē 1* 0,018
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Metodes apraksts SSD © AJ-Consultants
GARINĀŠANA
2013.10.22. 17:53:42  1/7

Veikt detaļu precīzu garināšanu
Veikt detaļu precīzu garināšanu, šķirojot tās pa kvalitātes kategorijām

#Kods Elements Frekv. Laiks,min
5        GC45L Paņemt detaļu 1* 0,016
6        R Pārtvert 1* 0,004
7        S Soļi, šķirojot 2* 0,022
8        GB45L Atvirzīt iekārtu 1* 0,011
9        PC45 Nolikt detaļu uz iekārtas 1* 0,022
10      R Plaukstas pozīcijas maiņa 2* 0,007
11      B Noliekties un atliekties  1* 0,037

Laiks, min 4,076
Papildus 1.18

Izpildes laiks 4,810
Mašīnlaiks 0.13

Standartlaiks 4.94

Analizējot operācijas  izpildi ar mikroelementu metodi, noteikts:

▶ divu ciklu izpildes laiks ir 4,076 minūtes
▶ mikroelementu metode paredz papildus laiku pie roku darba 18% apmērā. Līdz ar to 

divu ciklu izpildes laiks ir 4,810 minūtes
▶ izpildes laikam jāpievieno mašīnlaiks (hronometrēts), kas diviem cikliem ir 0.13 

minūtes jeb 8 sekundes. Tātad divu ciklu izpildes standartlaiks ir 4.94 minūtes
▶ vienas garināšanas operācijas laika norma (ar mikroelementu metodi) – 2,4 minūtes.

Mainoties operācijas izpildes apstākļiem un faktoriem, kas ietekmē tās izpildes laiku, jāizstrādā 
jauna laika norma.

Ieviešot laika normu, kas noteikta ar mikroelementu metodi, svarīgs ir darbs ar izpildītāju:

1. jāvienojas ar izpildītāju par darba metodes maiņu. Lielākoties izpildītāji pretojas 
izmaiņām, tāpēc cilvēkam, kurš veic pārrunas, jāatrod īpaša pieeja, atceroties, ka bez 
izpildītāja nevar pastāvēt ražošana;

2. jāpaskaidro izpildītājam, kāpēc izmaiņas jāveic, un ko izpildītājs no tā iegūs (izpildot 
vairāk darba, saņem lielāku atalgojumu; izpildot laika normu, saņem piemaksas u.t.t.); 

3. jāvelta laiks izpildītāja apmācībai lietot noteiktas darba kustības un paņēmienus. Tas 
ne vienmēr izdodas uzreiz, tomēr pieredze rāda, ka neatlaidīgas mācības vienmēr 
vainagojas ar panākumiem;

4. jānodrošina attiecīgus (projektētos) darba apstākļus.



-14-

KOPSAVILKUMS

1. Analizējot garināšanas darbu noteikts: 

Pozīcija Garinātājs-1 Garinātājs-2

%

Vienas paletes izstrādes laika zudumi disciplīnas dēļ 20.18 6.32

Operācijas izpildes laiks no vienas paletes izstrādes laika 51,81 60.71 

Detaļu pārnēsāšana, tai skaitā ārpus ceha 4.22 16,58

koeficients

Darba laika izmantošanas lietderības koeficients 0,52 0.61

st. min. sek

Teorētiskais laika izlietojuma ietaupījums vienas paletes izstrādei 0:25:24 0:14:10

Teorētiskais laika izlietojuma ietaupījums maiņā 3:31:80 1:58:20

2. Noteikta laika norma un tās sastāvdaļas ar hronometrēšanas metodi

Laika normas sastāvdaļas st.min.sek

Operatīvais laiks paletei 1:11:25

ciklam 0:03:34

%

Laiks fizioloģiskajām vajadzībām un reglamentētajiem pārtraukumiem maiņā 12,5

Darba vietas apkalpošanas laiks un laiks darbu sagatavošanai-nobeigšanai maiņā 6,1

st.min.sek

LAIKA NORMA ciklam 0:04:14

paletei 1:24:42

gab.

Paletes maiņā 10.08

3. Noteikts iespējamais (teorētiskais) operācijas (viena cikla) izpildes laiks, ja tiktu uzlabota darba 
metode.

Pozīcija min.sek %
Viena cikla ilgums 02:02

Pievienojot papildus laika normas (6,1% un 12,5%) 02:24
Uzlabojums, salīdzinot ar faktisko metodi 01:50 56.69

4. Noteikta laika norma, lietojot mikroelementu metodi

Pozīcija min % gab.
Divi cikli

Izpildes laiks 4,08
Papildus laiks pie roku darba 18% 18

Izpildes laiks ar papildus laiku 4,81
Mašīnlaiks (hronometrēts) 0,13

Izpildes standartlaiks (laika norma) 4,94
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Pozīcija min % gab.
Viens cikli

Operācijas laika norma 2,4
Paletes izstrādes laika norma 48,0

Paletes maiņā 15

5. Zinot laika zudumus no strādājošā atkarīgu un neatkarīgu iemeslu dēļ, faktisko un normatīvo laiku 
atpūtai un fizioloģiskajām vajadzībām, reglamentētajiem pārtraukumiem un faktisko operatīvo laiku, 
aprēķina iespējamo (teorētisko) produktivitātes pieaugumu pēc formulas:

kur:

Tf
atf un Tn

atf faktiskais un normatīvais laiks atpūtai un fizioloģiskajām vajadzībām
Tpd pārtraukumi darbā darbinieka vainas dēļ
Tstn pārtraukumi no operatora neatkarīgu apstākļu dēļ
Tf

op faktiskais operatīvais laiks 

Produktivitātes pieaugums, novēršot laika zudumus Garinātājs-1 Garinātājs-2

ja detaļu iznešana no ceha ir laika zudumi 30.14%

ja detaļu iznešana no ceha nav laika zudumi 42.68% 16.25%
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