
DARBA NORMĒŠANAS
METODOLOĢIJA





Godātie uzņēmēji!

Tautsaimniecības un ikviena atsevišķa tās dalībnieka 
ilgtspējas pamatā ir mērķtiecīga, sistemātiska plānošana 
nevis nedēļas, mēneša vai pat gada, bet vismaz vairāku 
gadu griezumā. Tikai plānošana vismaz vidējā termiņā var 
radīt pietiekamu pamatu un priekšnoteikumus Latvijas 
ekonomikas un katra konkrēta uzņēmuma izaugsmei, tā 
darbinieku attīstībai un labklājības pieaugumam. 

Bez šaubām šai kontekstā viens no vadītājiem un darba 
devējiem mūžam aktuālajiem jautājumiem ir – kā iespējami 
racionāli plānot laika, finanšu un cilvēkresursus un sasniegt 
iespējami labākos darba rezultātus, vienlaikus nodrošinot 
stabilus, drošus un paredzamus darba apstākļus saviem 
darbiniekiem. 

Protams, domājot par tehniskām detaļām, tas nozīmē 
arī izprast, cik daudz laika optimāli prasa vienu vai otru 
pienākumu veikšana un kā atbilstoši tam aprēķināt 
darbinieku atalgojumu. Šādus mērījumus vai pieņēmumus 
līdz šim katrs darba devējs veicis pēc saviem priekšstatiem 
un personiskās pieredzes, tomēr nav bijis vienotas 
metodoloģijas, kas ļautu darbu plānot ilgtermiņā un 
neatkarīgi no tā, kāda veida darbi konkrētajā uzņēmumā 
veicami. 

Noslēdzot piecus gadus īstenotā projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska 
piemērošana nozarēs un uzņēmumos” aktivitātes, Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā 
ar DA kompetentie speciālisti SIA ir izstrādājusi un darba devējiem piedāvā vienotu, jebkurā nozarē un 
darbības sfērā pielietojamu darba normēšanas metodoloģiju, kas ļaus resursus plānot efektīvāk un 
mērķtiecīgāk, nodrošinot augstāku sava uzņēmuma konkurētspēju. 

Esmu pārliecināta, ka izstrādāt visaptverošu un jebkurā jomā pielietojamu metodoloģiju, par pamatu 
ņemot konkrētas nozares un darba veidus, bija ļoti liels izaicinājums. Tomēr rezultāts ir nozīmīgs un to 
uzņēmēju vērtējumā, kuram jau bijusi iespēja iepazīties ar metodoloģijas pielietojumu, - ārkārtīgi vērtīgs 
uzņēmuma darbības plānošanā. 

Darba normēšanas metodoloģijas materiāls sagatavots iespējami vienkāršākā veidā, lai to varētu 
attiecināt uz jebkuras nozares - vai tā būtu ražošana vai pakalpojumu sniegšana - darba procesa un 
darba laika izlietojuma izpētei, pielāgojot vien atsevišķas nianses. 

Lai arī veicamā izpēte ir laikietilpīgs process, aicinu uzņēmējus šo iespēju izmantot, pakāpeniski uzlabojot 
darba organizāciju un ieviešot pozitīvas pārmaiņas uzņēmumā un efektīvas pārvaldības pieredzi Latvijas 
tautsaimniecībā. 

LĪGA MENĢELSONE

Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore
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Veiksmīgu uzņēmumu pieredze rāda, ka stabilas attīstības 

priekšnosacījums nav vis ienākumu ģenerēšana, bet gan prasme 

vadīt savus izdevumus. Līdz ar to darba laika normēšana kļūst par 

svarīgāko ražošanas vadīšanas elementu, risinot jautājumus par 

darba produktivitātes paaugstināšanu un efektīvu cilvēku resursu 

izmantošanu. 

1. KaS Ir DarBa LaIKS?

Darba laiks ir laika posms no darba sākuma līdz beigām, kura laikā darbinieks atrodas darba devēja rīcībā 
un saskaņā ar iekšējiem noteikumiem un darba līguma nosacījumiem izpilda savus darba pienākumus. 
Izņēmumi ir pārtraukumi darbā.

2. DarBa DIENaS LaIKa IZLIEtOJuMS

1. att. Darba laika izlietojums, normējamā un nenormējamā laika sastāvdaļas
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3. DarBa NOrMu VEIDI

Praksē lieto vairākus darba normu veidus. Zemāk uzskaitīti biežāk lietotie.

Laika norma – reglamentēts darba laika izlietojums atsevišķu tehnoloģiskā un darba procesa elementu 
izpildei (darba kustības, darbības, paņēmieni u.t.t.), kas paredzēts detaļu, mezglu, izstrādājumu 
izgatavošanas laika normu noteikšanai; iekārtas vienības, darba vietas, ražošanas laukuma apkalpošanas 
laika normas noteikšanai un darba organizācijas projektēšanai. Laika normu mēra cilvēkminūtēs, 
cilvēkstundās, standartminūtēs (4. punkts).

izstrādes norma – darba vienību skaits (darba operācijas, detaļas, izstrādājumi, darba apjoms), kas 
jāizgatavo vienam izpildītājam, brigādei vai grupai noteiktā laika periodā (stunda, maiņa, mēnesis) 
noteiktos ražošanas apstākļos. Izstrādes normu mēra naturālās vienībās (gabali, metri u.t.t.). Starp laika 
normu un izstrādes normu pastāv apgriezta proporcionāla sakarība.

Apkalpošanas laika norma – pamatots noteiktas kvalifikācijas viena izpildītāja vai izpildītāju grupas 
laika izlietojums iekārtas vienības, ražošanas laukumu vai citu ražošanas vienību apkalpošanai noteiktos 
ražošanas apstākļos. Apkalpošanas laika normu, kas atkarīga no iekārtas un darba vietas veida, mēra 
minūtēs vai izsaka procentos, tos rēķinot no operatīvā laika. 

Apkalpošanas norma – pamatots objektu skaits (darbgaldi, darba vietas, ražošanas laukuma vienības 
un citas ražošanas vienības), kas jāapkalpo izpildītājam vai izpildītāju grupai noteiktā laika periodā. 

uzdevuma norma – noteikts darba apjoms, kas jāizpilda laika apmaksas izpildītājam vai izpildītāju 
grupai noteiktā laika periodā (maiņa, diennakts, mēnesis).

iekārtas darba norma – satur iekārtu parametrus, uz kuru pamata nosaka iespējami efektīvus 
tehnoloģiskā procesa režīmus, nodrošinot nepieciešamo iekārtas ražību, minimāli izlietojot dzīvo darbu. 
Saskaņā ar uzstādīto iekārtas režīmu nosaka mašīnu, aparātu un mašīnu-aparātu laiku. Tās var būt 
detaļu griešanas normas, apstrādājot detaļas uz metālgriešanas darbgalda; metināšanas darba normas 
u.c. Piemēram, griešanas normas satur datus par ieteicamo padeves veidu, griešanas ātrumu, griešanas 
jaudu u.c. Iekārtas darba norma paredzēta pamata mašīnlaika noteikšanai.

Reglamentēto pārtraukumu norma – laiks atpūtai un personīgām vajadzībām, kā arī pārtraukumi, kurus 
nosaka tehnoloģija, ražošanas procesu organizācija un darba tiesību un darba aizsardzības normatīvi. 
Izsaka procentos, rēķinot tos no kopējā maiņas laika.

4. KaS Ir DarBa LaIKa NOrMa?

darba laika norma rāda, cik daudz darba laika jāizlieto atbilstoši sagatavotam vidējas intensitātes 
izpildītājam produkcijas vienības izgatavošanai vai darba veikšanai noteiktos (normālos) organizatoriski 
tehniskos apstākļos. 

Vidējas intensitātes izpildītājs – pilnībā apmācīts strādnieks ar vidējām darba spējām (100%), kurš lieto 
pareizus, racionālus darba paņēmienus, ir materiāli ieinteresēts.

Tradicionāli darba laika normu izsaka standartminūtēs. Viena standartminūte ir 1 minūti ilgs laiks, 
kurā darbu veic vidējas intensitātes izpildītājs, lietojot racionālus darba paņēmienus ar normāliem 
(normatīviem atbilstošiem) laika zudumiem.

Darba laika normas lielumu ietekmē dažādi faktori (12.3. punkts). Vienu un to pašu darbu var izpildīt ar 
dažādām iekārtām, paņēmieniem un dažādos ražošanas apstākļos. Arī darba izpildes laiks būs atšķirīgs. 
Tas būs atkarīgs no izmantotā darba rīka, iekārtas darba režīma, darba organizācijas uzņēmumā un 
darba vietā, strādātāja kvalifikācijas un citiem faktoriem.
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5. DARBA LAIKA NORMAS SASTĀVDAĻAS

Laika normatīvu noteikšanas objekti ir tehnoloģiskā un darba procesa elementi – tehnoloģiskā pāreja, 
darba gaita, darba kustība, darba kustību komplekss vai darbība, darba paņēmiens, paņēmienu 
komplekss, kā arī darba laika izlietojuma elementi:

▶ pamata laiks (Tpam);
▶ ar pamatlaiku neizbēgami saistītais palīglaiks (Tpal);
▶ kvalitātes kontroles laiks (Tkval), visi trīs iepriekš minētie elementi kopā veido operatīvo 

laiku (Top); 
▶ darba vietas apkalpošanas laiks (Tapk); 
▶ darba procesa sagatavošanas-pabeigšanas laiks (Tsp); 
▶ laiks atpūtai un fizioloģiskajām vajadzībām (Tatf); 
▶ reglamentēto pārtraukumu laiks (Tptp). 

Laika normu aprēķina pēc formulas:

kur:

Nl laika norma, min;
top operatīvais laiks, min – laiks, kad tiek veiktas tiešas darba priekšmeta izmaiņas;
tsp sagatavošanas – pabeigšanas laiks, min – laiks, lai sagatavotos un nobeigtu darbu;
tapk darba vietas apkalpošanas laiks, min – laiks darba vietas funkciju nodrošināšanai;
tatf laiks atpūtai un fizioloģiskajām vajadzībām, min;
tptp reglamentētie pārtraukumi, kurus nosaka darba tehnoloģija un procesa organizācija, min.

5.1. OPERATĪVAIS LAIKS

Laiks, kad tiek veikts pamata darbs (Tpam) un ar to tieši saistītais palīgdarbs (Tpal), kā rezultātā tiek 
izmainīts darba priekšmets un veikta izmaiņu kvalitātes kontrole (Tkval). Operatīvo laiku aprēķina pēc 
formulas:

5.1.1. PAMATA DARBA LAIKS

Praksē lieto trīs veidu (1. tab.) pamata darba laiku (Tpam) 
1. tabula

Pamata darba laika veidi 

ptpatfapkspopl TTTTTN ++++=

kvalpalpamop TTTT ++=

Nr.p.k. Pamata darba laika veidi Laika normas noteikšanas metodes
1 Mašīnu-roku darba laiks tmr – darbs, 

ko izpilda ar iekārtu, un darba 
priekšmetu iekārtas darba laikā vada 
cilvēks 

▶ mašīnas darba laiku nosaka, pamatojoties uz iekārtas 
ātrumu darba laikā (piemēram,  darbā ar šujmašīnām – 
galvenās vārpstas griešanās ātrums operācijas izpildes 
laikā);
▶ roku darba laiku, kas ir neizbēgams, vadot darba 
priekšmetu iekārtas darba laikā (piem., pārtvēriena laiks, 
pagrieziena laiks u.c.), var noteikt: 

✓ pēc nozaru standartiem;
✓ izmantojot mikroelementu metodes PMTS1 (12.2.1.; 

12.2.2. punkti un 2. pielikums);
✓ hronometrējot darbu visa pamatdarba norises laikā
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Nr.p.k. Pamata darba laika veidi Laika normas noteikšanas metodes
2 Mašīnu darba laiks tm – darbs, ko 

veic pusautomāts vai automāts bez 
cilvēka līdzdarbības

▶ mašīnas darba laiku nosaka, paņemot no iekārtas 
pases datiem izpildāmā darba cikla ilgumu (piemēram, 
viena, noteikta garuma pogcauruma izšūšanas cikla laiks, 
izmantojot pusautomātiskas darbības šujmašīnu)

3 Roku darba laiks tr – darbs, ko veic 
cilvēks bez mehānisma palīdzības, ar 
darba instrumentu vai bez tā 

▶ roku darba laiku var noteikt: 
✓ pēc nozaru standartiem;
✓ izmantojot mikroelementu metodes PMTS (12.2.1.; 

12.2.2. punkti un 2. pielikums);
✓ hronometrējot roku darba elementus (1. pielikums)

5.1.2. PALĪGLAIKS 

Palīglaiks visbiežāk ir cilvēka roku kustības un citas ķermeņa kustības, kuras strādājošais veic tieši 
pirms un pēc pamata darba izpildes (piemēram, paņem detaļas un pārvieto darba zonā; pēc pamata 
darba izpildes izņem detaļas no darba zonas un noliek malā). Kopējo palīgdarba laiku var noteikt pēc 
nozares standartiem, hronometrējot vai izmantojot mikroelementu metodes (PMTS –2. pielikums);

5.1.3. KVALITĀTES KONTROLES LAIKS 

Kvalitātes kontroles laiks nepieciešams paveiktā pamatdarba kvalitātes novērtēšanai, kontrolei. Tas 
visbiežāk ir atkarīgs no pamata darba sarežģītība pakāpes, apstrādājamo detaļu lieluma un citiem darba 
apgrūtinājuma faktoriem. Kvalitātes kontroles laiku var noteikt pēc nozares standartiem, hronometrējot 
vai izmantojot mikroelementu metodes.

5.2. PAPILDU DARBA LAIKA NORMAS

1. Darba vietas apkalpošanas laiks (tapk) un darba procesa sagatavošanas-pabeigšanas 
laiks (tsp) atkarīgi no darba veida, iekārtas veida, darba vietas iekārtojuma. Tos nosaka 
pēc nozares standartiem, hronometrējot vai izmantojot mikroelementu metodes. Mēra 
minūtēs vai izsaka, rēķinot procentos no operatīvā laika.

2. Reglamentētie pārtraukumi (tptp), kā arī laiks atpūtai un fizioloģiskajām vajadzībām (tatf) 
ir atkarīgi no darba tehnoloģijas un procesa organizācijas, un tos nosaka saskaņā ar 
darba tiesību un darba aizsardzības normatīviem un Starptautiskās darba organizācijas 
ieteikumiem  un Eiropas Savienības tiesību aktiem. Mēra minūtēs vai izsaka procentos, 
rēķinot tos no maiņas laika.

Papildu laika izlietojuma normu nosaka pēc darba vides risku novērtēšanas uzņēmumā atbilstoši 
Ministru kabineta 2007. gada 2. oktobra noteikumiem3. 

Kopējais papildu laika izlietojums ir atkarīgs no darba vides un veicamā darba fizikālajiem, ķīmiskajiem, 
fiziskajiem un ergonomiskajiem riska faktoriem, psiholoģiskajiem un emocionālajiem faktoriem4.

Ja papildu darba laika lielumi nav pieejami nozaru normatīvos, tos aprēķina pēc hronometrēšanas 
datiem:

( )atffhm

fh
apksp TTT

T
a

+
=

100*
.. ( )atffhm

atf
atf TTT

T
a

+
=

100*

1.Predetermined motion time systems (Iepriekšnoteiktu kustību elementu laika sistēmas) http://www.ims-productivity.com/page.cfm/content/
 Predetermined-motion-time-systems-PMTS/
2. International Labour Organization www.ilo.org.
3. Ministru kabineta 2007. gada 2. oktobra noteikumi Nr. 660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”.
4. Darba aizsardzība uzņēmumā, CD pielikums; © Latvijas Darba devēju konfederācija, 2013
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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.

Papildu laika normas var būt paredzētas arī piegādes kavējumiem un citiem neparedzētiem atgadījumiem. 
Tās parasti tiek noteiktas 2-5% apjomā no operatīvā laika (piem., iekārtu pārregulēšana, instruēšana 
u.c.). To lielumu nosaka un akceptē katrs darba devējs savā uzņēmumā.

6. KĀDUS JAUTĀJUMUS VAR ATRISINĀT, NORMĒJOT DARBA LAIKU?

Darba laika normēšana ir viens no svarīgākajiem darba laika izlietojuma samazināšanas nosacījumiem. 
Tās uzdevums ir aktīvi ietekmēt uzņēmuma potenciālās iespējas un rezultātus, lai sasniegtu divus 
ekonomiskus un sociālus mērķus: konkurētspējas nodrošināšana tirgū un cilvēku resursu racionāla 
izmantošana.

Darba laika normēšana ir svarīga ne tikai ražošanas tehnoloģiskajā un organizatoriskajā sagatavošanā, 
bet arī operatīvā tās vadīšanā, un ir tik cieši saistīta ar tehnoloģiskā procesa un darba organizācijas 
projektēšanu, ka daudzos gadījumos tās grūti nošķirt. Turklāt katras izmaiņas tehnoloģijā un ražošanā 
saistāmas ar esošo darba normu pārskatīšanu.

darba normēšanas procesā iespējams:

▶ projektēt racionālu darba procesa sastāvu un secību;
▶ noteikt darba vietas ražošanas iespējas;
▶ izpētīt un analizēt darba metodes un paņēmienus, racionalizējot tos;
▶ tehniski, ekonomiski, psihofizioloģiski un sociāli pamatot normējamā darba iespējamo 

izpildes paņēmienu;
▶ noteikt darba laika normu.

7. KAS VAR NORMĒT DARBA LAIKU?

Darba laiku uzņēmumā var normēt speciāli tam sagatavots inženiertehniskais darbinieks, kurš pilnībā 
pārzina darba priekšmeta ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas tehnoloģisko procesu, iekārtas un 
darbarīkus. Lai gan oficiāla kvalifikācija nav nepieciešama, atsevišķos gadījumos var noderēt specifiskas 
zināšanas. Tas attiecas arī uz atsevišķu darba laika normēšanas metožu lietošanu, kam nepieciešamas 
speciālas atļaujas un sertificēta speciālista dalība.

Zināšanas var iegūt patstāvīgi, interesējoties par darba procesa pētījumiem, darba laika un cilvēka kustību 
pētījumiem, darba laika normēšanu un normēšanas metodēm vai iegūt sertifikātu organizācijās5,6,7, 
kas piedāvā speciālu apmācību. Mācību process nav ilgs, tomēr jārēķinās ar augstām izmaksām 
komandējumam un apmācībai.

8. NO KĀ SASTĀV DARBA LAIKA NORMĒŠANA?

Sākot risināt darba laika normēšanas jautājumus, vispirms jāveic uzņēmuma darba organizācijas izpēte 
un darba procesu racionalizācija. Nav nozīmes darba laika normēšanai, ja kopējais darba process norit 
neracionāli un ir novērojami darba laika zudumi. 

5. REFA http://www.refa-consulting.de/home
6. The MTM Association for Standards and Research http://www.mtm.org/
7. The UK MTM Association http://www.ukmtm.co.uk/
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darba normēšanas procesa sastāvs:

▶ Darba procesa un darba norises secības izpēte
▶ Darba procesa racionalizācija
▶ Darba laika normēšana

9. DARBA PROCESA IZPĒTE

Vēlme uzlabot indivīda/grupas darba efektivitāti ir tik sena, cik sens ir darbs. Gadu gaitā produktivitātes 
uzlabošanai izmantotas daudzas pieejas, tā cenšoties racionalizēt cilvēku darbu un/vai paaugstināt 
uzņēmuma ienākumus. 

Pateicoties tādu pētnieku darbam kā Perronet, Babbage, F.W.Taylor, Bedaux (darba mērīšana), Owen, 
Frank & Lilian Gilbreth, Gantt, Maynard, Currie (darba metodes), radušās precīzas darba pētīšanas/
mērīšanas metodes. Sākotnēji dēvētas par laika un kustību pētīšanas metodēm (Time and Motion Study), 
vēlāk pārtapušas par darba norises pētīšanas metodēm (Work Study)8.

darba procesa pētījumi ir sistemātiska darba izpildes novērošana, resursu izlietojuma samazināšanai 
un veicamā darba izpildes standartu (normu) izstrādāšanai.

darba procesa pētījumu mērķis ir novērot veidu, kā tiek izpildīts darbs, vienkāršojot vai pārveidojot 
darba izpildes metodi, lai samazinātu nevajadzīgu vai lieku darbu, resursu zudumus un izstrādātu 
konkrētā darba izpildes laika standartus (laika normas). Sakarība starp produktivitāti un darba izpildes 
pētījumiem ir acīmredzama. 

Ja darba izpildes pētījumi bez papildu izdevumiem – tikai vienkāršojot vai mainot darba izpildes metodi – 
samazina darba laika izlietojumu par 20%, tad arī darba produktivitāte paaugstināsies par 20%.

9.1. DARBA IZPILDES LAIKA SASTĀVS

Laiku, kas nepieciešams izpildītājam vai mašīnai kāda darba izpildei, var sadalīt sastāvdaļās jeb posmos:

▶ Darba pamatsaturs – nesamazināms teorētiskais darba izpildes laika minimums;
▶ Liekais darbs (2. att.) – laika zudumi.

Darba pamatsaturs 
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metodes vai ra o anas 
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atkar gs no darbasp ka 

Darba pamatsaturs 
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8. Maynard H. B., Industrial Engineering Handbook, 3rd Edition, Mc.Graw-Hill Book Co., Pennsilvania, USA, 1984. R.M.Currie, Work Study, 
4th ed. / rev. by Joseph E. Faraday, Published: London: Pitman, for the British Institute of Management, 1977; ISBN: 0273009591, 326 p

9. Introduction to Work Study – International Labour Office, Geneva – Edited by George Kanawaty.

2. att. Darba izpildes sastāvs9



-12-

Darba pamatsaturs ir laiks, kas nepieciešams, lai izgatavotu produktu vai izpildītu operāciju, ja produkta 
dizains vai specifikācija ir perfekta, ja izstrādātā darba metode izpildīta perfekti un ja nav bijuši nekādi citi 
laika zudumi (bez reglamentētiem pārtraukumiem). Praksē perfektas situācijas nemēdz būt un vienmēr 
pastāv laika zudumi, tomēr tos iespējams samazināt, analizējot un racionalizējot darbu.

9.2. DARBA PROCESU RACIONALIZĀCIJA

Darba procesu racionalizācija jeb darba uzlabošana pati par sevi nav nekas jauns. Tomēr problēmas 
joprojām pastāv. Svarīgākā no darba racionalizācijas vērtībām ir iespēja sasniegt labākus darba 
rezultātus. To panāk, sistemātiski veicot darba norises pētījumus10, analizējot problēmas un piedāvājot 
risinājumus.

Sistemātiski pētījumi ir laikietilpīgi, tāpēc svarīgi nodalīt darba procesa pētījumu uzdevumus no vadības 
uzdevumiem. Darba procesa pētījumus ideālā gadījumā veic cilvēks, kas nepilda citus pienākumus, 
sniedzot pakalpojumu uzņēmuma vadībai.

Pastāv vairāki iemesli, kāpēc pētīt darba procesu:

1. Tas ir veids, kā, organizējot darbu, uzlabot uzņēmuma vai operācijas produktivitāti;
2. Pētījumi ir sistemātiski. Tas nodrošina, ka faktori, kas ietekmē efektivitāti, ir 

pārskatāmi, un ir pieejami visi fakti par analizējamo darbu;
3. Tas ir visprecīzākais veids, kā noteikt laika normas, kas, savukārt, nosaka efektīvu 

ražošanas plānošanu un kontroli;
4. Tas var veicināt darba apstākļu uzlabošanos un drošību, atklājot riskantas operācijas 

un mudinot izstrādāt drošākas darba metodes;
5. Ietaupījums, kas panākts vienreiz, turpinās tik ilgi, cik ilgi darbu izpilda uzlabotajā 

formā;
6. Tas ir instruments, kas izmantojams visur – ne tikai ražošanas uzņēmumos, bet 

arī birojos, veikalos, laboratorijās un apkalpojošajā sfērā, kā vairumtirdzniecība, 
mazumtirdzniecība, restorāni un lauku saimniecībās;

7. Tas ir nosacīti lēti un viegli piemērojams;
8. Tas ir viens no vadībai pieejamajiem „caururbjošākajiem” instrumentiem cīņā ar 

neefektivitāti.

Darba procesa pētījumi ir sistemātiski un ietver visu to faktoru novērojumus, kas ietekmē efektivitāti, 
parādot visas nepilnības katrā analizējamo darbu ietekmējošajā faktorā. 

Darba procesa pētījumi atklāj uzņēmuma darbības specifiku – gan labu, gan sliktu. Tie var atklāt arī 
atsevišķu cilvēku darba specifiku, tāpēc pētījums jāveic prasmīgi un saudzīgi. Nevienam nepatīk, ja 
atklāj trūkumus, un ja pētījumu veicējs nav taktisks darbā ar cilvēkiem, viņš vai viņa var izraisīt vadības 
naidīgumu un strādājošo nepatiku, kas, savukārt, padarīs turpmākus pētījumus neiespējamus.

Nepietiek, ja darba norises pētījumi ir sistemātiski. Svarīgu rezultātu sasniegšanai tiem jābūt 
nepārtrauktiem un jāskar visa organizācija. Ietaupījumi, kas panākti individuālā darba vietā, kaut arī 
dažreiz ievērojami, salīdzinot ar visu uzņēmumu kopumā, ir niecīgi. Pilns efekts ir jūtams tikai tad, ja 
pētījumi tiek veikti it visur un ikviens ir iesaistīts 

Veiksmīga darba procesa pētījuma pamats ir neiecietība pret jebkuras formas zudumiem, vai tie ir 
materiālie, laika, pūļu vai cilvēka enerģijas zudumi.

10. Introduction to Work Study – International Labour Office, Geneva – Edited by George Kanawaty
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9.3. DARBA PROCESU PĒTĪJUMA OBJEKTS

Pētījuma objekts var būt jebkuri faktori, kas ietekmē darbinieku: pats darbinieks, darba vieta, darba 
metode, darba laiks, darba alga, apkārtējā vide, psihofizioloģiskie faktori, psihofizioloģiskais klimats 
kolektīvā u.c. 

Nav iespējams izstrādāt vienotu darba procesa pētījumu metodiku, jo problēmu daudzveidība rada 
atbilstošu pētījumu daudzveidību. Lietojot izvēlēto metodi datu apkopošanai, noskaidro darba 
organizācijas faktisko stāvokli uzņēmumā, cehos, atsevišķās tehnoloģiskā procesa fāzēs un darba vietās.

9.4. DARBA PROCESA PĒTĪJUMU PAMATETAPI

Sagatavošanās pētījumam

Uzdevuma izvēle – Pētījuma uzdevumu formulē uzņēmuma vadītājs, definējot pētījuma 
objektu (parasti – darba laika un/vai līdzekļu ietilpīgākie iecirkņi vai darbavietas), nosakot 
finanšu un darbaspēka izlietojumu, ekonomiskās efektivitātes aprēķinu metodes, pētījumā 
iesaistīto darbinieku pienākumus un tiesības.

Darba grupas izveide – Ja paredzēts apjomīgs pētījums, darba grupā iekļauj darbiniekus 
ar zināšanām specifiskās jomās (ergonomikā, matemātiskajā statistikā u.c.), tehnologus, 
darbiniekus, kas veic tehnoloģiskās norises pētījumus, 2 – 3 kvalificētus operatorus, meistaru. 
Nepieciešamības gadījumā piesaista konstruktoru, ekonomistu, ārstu, darba aizsardzības 
speciālistu. Darba grupas vadītājs parasti ir pētāmā objekta vadītājs. 

Darba procesa pētījumus var uzticēt neatkarīgai firmai/personai, kuras specializācija un 
nodarbošanās virziens ir saistīts ar darba procesu racionalizāciju. 

Organizatoriska sagatavošanās – Pētījuma sagatavošanas procesā apkopo materiālus, 
sadala pienākumus, izvēlas analīzes metodes un palīglīdzekļus.

Pētījuma veikšana 

Veic pētījumu, lietojot izvēlēto pētījumu metodiku, t.i., datu apkopošanu par faktisko darba 
organizācijas stāvokli (3. att., 2. tab.).

Pētījuma rezultātu novērtējums

Novērtējot pētījuma rezultātus, faktiskos rezultātus salīdzina ar skaitliskajiem, uzņēmumā 
iepriekš izstrādātajiem standartdatiem. Pētījuma nobeigumā izstrādā racionalizācijas 
projektu. Tas ietver ieteikumus un norādījumus pētītā darba norises racionalizācijai. 
Lēmumu variantus un gaidāmo ekonomisko efektu paziņo nodaļas vadītājam, kurš izvēlas 
vispiemērotāko variantu.

9.5. AR KĀDĀM METODĒM PĒTĪT DARBA PROCESU?

Pētījumi var būt vispārēji (visa procesa) un specifiski (darba vietas, operācijas, tikai noteiktu procesa 
faktoru) pētījumi, katru no tiem ierobežo pētījuma objekts (3. att).
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3. att. Darba procesa pētījumu metodes

Vispārējo darba procesu pētījumi aptver vairākus analīzes veidus: 

▶ iekārtu un ražošanas telpu izvietojuma shēmas zīmēšanu atkarībā no darba norises 
secības (10.2. nod.);

▶ darba norises secības kartes izstrādāšanu (10.3. nod.);
▶ darba norises secības diagrammas izstrādāšanu (10.3. nod.);
▶ darba norises secības laika diagrammas izstrādāšanu (10.4. nod.). 

Specifisko darba procesu pētījumi darba vietās aptver:

▶ tehnoloģisko operāciju, lietojamo darba metožu analīzi vienā darba vietā:
✓ darba vietas un tās iekārtojuma zīmēšana (11.2.2. nod.);
✓ darba kustības darba vietā zīmēšana (11.2.3. nod.);
✓ apkārtējās vides analīze darba vietā (11.2.4. nod.).

▶ vienas tehnoloģiskās operācijas norises un izpildes metodes analīzi:
✓ abu roku kustību analīzes kartes sastādīšana (11.2.5.nod.).

Gan vispārējo, gan specifisko darba procesu pētījumi ir cieši saistīti. Specifisko procesu pētījumi 
ietver indivīda/grupas darba analīzi. Savukārt vispārējo darba procesu pētījumi skatāmi plašāk – visa 
uzņēmuma kontekstā – un ietver vairākus vai visus uzņēmumā veicamos darbus vienlaikus, nosakot 
nepieciešamību pēc uzņēmuma/nodaļas/ceha reorganizācijas vai restrukturizācijas.

9.6. KĀ IZVĒLĒTIES DARBA PROCESA PĒTĪJUMA METODES?

Pētījuma metodes izvēli nosaka (2. tab.):

▶ pētāmais objekts un pētījuma mērķis; 
▶ nepieciešamā rezultātu precizitāte; 
▶ izmaksu pamatotība. 

Vienu un to pašu pētīšanas metodi var lietot, pētot vairākus objektus, un vienu un to pašu objektu var 
pētīt ar dažādām metodēm.
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Pētījuma 
objekts Analizējamie faktori Pētījuma 
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▶ ražošanas process (apstrādes, 
uzglabāšanas, kontroles operācijas)

▶ ražošanas cikla ilgums, ražošanas 
procesa traucējumi un to iemesli

▶ transportēšanas ceļi, pārvadājumu 
biežums

▶ laika zudumi
▶ ražošanas cehu un darba vietu 

apgāde
▶ darba dalīšana (veids un mērķis)
▶ informācijas plūsma 

(dokumentācija)
▶ saslimšanas gadījumu skaits
▶ nelaimes gadījumi ražošanā
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Metodei
✓ Darba procesu secības karte
✓ Darba telpu un iekārtu 

izvietojuma shēma atkarībā no 
darba procesu secības
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✓ Kontroles lapa
✓ Izlases pētījumi

Analīzei
✓ Transportēšanas darbinieku 

saraksts
✓ Grafiska transportēšanas shēma
✓ Histogrammas transportēšanas 

attēlošanai
✓ Grafisks laika izlietojuma 

attēlojums, topogrāfiskā metode
✓ Videokamera, videoieraksts
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▶ Darba laika izlietojums
▶ Darba uzdevuma maiņa
▶ Iekārtas ielāde/palaišana
▶ Laika zudumi
▶ Organizatoriskie un tehnoloģiskie 

trūkumi
▶ Darbaspēka izmantošana 

(kvalifikācija)
▶ Reglamentēto pārtraukumu 

sadalījums darba dienā
▶ Darba metode
▶ Tehnoloģisko operāciju izpildes 

laika izlietojums
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a Metodei

✓ Kontroles lapa
✓ Izlases pētījumi
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- Speciālas novērojumu lapas

Analīzei
✓ Hronometrēšanas karte
✓ Grafisks laika izlietojuma 

attēlojums
✓ Histogrammas 
✓ Videokamera, videoieraksts

2. tabula
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Pētījuma 
objekts Analizējamie faktori Pētījuma 

metode Palīglīdzekļi 
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▶ Darba organizācija darba 
vietā (rokas vadāmo orgānu, 
instrumentu, darba priekšmetu 
izvietojums)

▶ Darba vietas izmēri
▶ Nodrošinājums ar materiāliem
▶ Darba laika izlietojums
▶ Darba metode (darba kustību veids 

un secība, darba paņēmieni, laika 
izlietojums darba kustību veikšanai, 
kustību trajektorija, kustību 
amplitūda)
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i ✓ Darba procesa secības diagramma

✓ Darba kustību secības diagramma 
(kā abu roku kustību analīzes 
rezultāts)

Analīzei
✓ Kustību ekonomijas principi
✓ Histogrammas
✓ Darba vietas izmēri
✓ Diagrammas, kas parāda atsevišķu 

kustību attiecību pret kopējo 
kustību skaitu

✓ Kinetogrammas, ciklogrammas, 
hronociklogrammas,

✓ Fotogrāfijas, kas iegūtas filmējot
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✓ Abu roku kustību karte

Analīzei
✓ Darba procesa raksturojums
✓ Hronometri
✓ Hronometru kombinācija
✓ Aprēķins pēc video
✓ Laika normas
✓ Formulas aptuvenam aprēķinam
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▶ Faktiskais darbs
▶ Garīgais darbs
▶ Darbiniekam izvirzāmās 

kvalifikācijas prasības
▶ Apkārtējās vides ietekme

Analīzei
✓ Darba veidu klasifikācija pēc 

sarežģītības – vispārīgā un 
analītiskā

✓ Nozares kvalifikāciju 
rokasgrāmata
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metode Palīglīdzekļi 
D

ar
ba

 m
et

od
e

▶ Veids
▶ Biežums
▶ Izpildes laika izlietojums
▶ Trajektorija
▶ Mija
▶ Darba kustību secība
▶ Abu roku mijiedarbība

D
ar

ba
 

ku
st

īb
u 

an
al

īz
e

Metodei
✓ Abu roku kustību karte

D
ar

ba
 

pi
er

ed
ze

✓ Darba procesa secības karte
✓ Darba procesa secības diagramma

Analīzei
✓ Kustību ekonomijas principi
✓ Darba metožu novērtēšanas un 

atlases principi
✓ Darba vietas izmēri

A
pk

ār
tē

jā
 v

id
e

(c
ie

šā
 sa

ik
nē

 a
r d

ar
ba

 v
id

es
 ri

sk
a 

fa
kt

or
u 

no
vē

rt
ēš

an
u)

▶ Trokšņa līmenis
▶ Gaisa un virsmu temperatūra
▶ Gaisa spiediens
▶ Gaisa plūsmas ātrums
▶ Apgaismojums
▶ Putekļu un tvaika saturs
▶ Gāzu saturs gaisā

Ierīces
✓ Skaņas mērītājs
✓ Dzīvsudraba termometrs
✓ Pretestības termometrs
✓ Psihrometrs
✓ Gigrometrs
✓ Barometrs
✓ Anemometrs
Ierīces vienlaicīgai mērīšanai
✓ Gaisa temperatūras, apkārtējo 

virsmu temperatūras un gaisa 
plūsmas ātruma mērīšanai

✓ Luksometrs – apgaismojuma 
mērīšanai

✓ Konimetrs netoksisko putekļu 
satura mērīšanai

9.7. KĀ UZSĀKT DARBA PROCESA PĒTĪJUMU?

Darba procesa pētījumi ietver sistemātiskus novērojumus uzņēmumā, cehā/iecirknī, nodaļā, lai noskaidrotu – kā 
uzlabot uzņēmuma darbību (3. tab.). 

3.tabula
Darba procesa pētījumu uzsākšana

▶ Sāc ar vispārīgu uzņēmuma darbības novērošanu, noskaidrojot, kas un kā notiek
✓ Kādi izejmateriāli tiek lietoti
✓ Kā izejmateriāli tiek transportēti un uzglabāti (izejmateriālu, pusfabrikātu plūsma)
✓ Kādi procesi tajā iesaistīti, procesu savstarpējā atkarība
✓ Kādi produkti tiek ražoti vai kāds serviss tiek sniegts
✓ Kāda ir kopējā darba vide
✓ Vai uzņēmumu vajadzētu paplašināt

▶ Noskaidro iecirkņus/nodaļas, kur darbs būtu uzlabojams
▶ Noskaidro – kā tiek darīts darbs izvēlētajā iecirknī/nodaļā

✓ Vai darbs norit bez aizķeršanās
✓ Vai neveidojas „pudeles kakla efekts” vai nepabeigtās ražošanas uzkrāšanās
✓ Vai nav vērojama darbinieku steiga vai pārslodze
✓ Vai darba vieta ir tīra un sakopta
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▶ Izpēti indivīda darāmo darbu. Noskaidro, vai ir pieejami darba apraksti, un salīdzini tos ar saviem 
novērojumiem
▶ Noskaidro, kāpēc radušās atšķirības starp apstiprināto un faktisko darbu
▶ Runā ar darbiniekiem par viņu darbu un grūtībām darba normu izpildē
▶ Apspried novērojumus un secinājumus ar vadību

10.  VISPĀRĒJO DARBA PROCESU SECĪBAS PĒTĪJUMI

Veicot vispārējo darba procesu pētījumus, analizē secīgas darba vietas produkta apstrādes tehnoloģiskajā 
secībā. 

Darba norises pētījumi ietver transportēšanas (pārvietošanas) procesu un materiālu plūsmas analīzi, 
tomēr pētījums nebūs sekmīgs, ja pirms tam nebūs izpētīts un izprasts viss tehnoloģiskais process. 

Vispārējos darba norises secības pētījumos aplūko:

▶ darba telpu, iekārtu izvietojumu;
▶ laika izlietojumu; 
▶ tehnoloģiju un darba metodes noteiktā laika periodā darba priekšmeta un darbaspēka 

aspektā. 

Veicot darba norises secības pētījumus, analizē atsevišķu darba norises elementu un to secības 
sakarības.

10.1. KRITISKS DARBA PROCESA IZVĒRTĒJUMS

Kritisko darba procesa izvērtējumu veic ar aptaujas metodēm, kas aizgūtas no socioloģijas. Aptaujas 
mērķis – atrast darba procesa pētījuma sākumpunktus. Pastāv četri aptauju veidi:

▶ kritiskā kontrole, 
▶ kontroles lapa, 
▶ intervija, 
▶ izlases pētījums.

Kritisko kontroli izmanto, lai noskaidrotu – vai ir nepieciešami kādi darba racionalizācijas pasākumi, un 
tās palīglīdzeklis ir kompleksi jautājumi. Jo dziļāki un daudzveidīgāki ir jautājumi, jo kritiskāk iespējams 
novērtēt darba norisi. Galvenie jautājumi, ko noskaidro kritiskās kontroles laikā, ir: kāds darbs tiek 
veikts? kāpēc tas tiek veikts? kā tas tiek veikts? kas veic darbu? kur darbs tiek veikts? kad darbs tiek 
veiks?.

Kontroles lapa (4. tab.), galvenokārt, tiek lietota ražošanā kvalitātes un kvantitātes kontrolei. Metodes 
mērķis ir datu apkopošana un automātiska to sakārtošana tālākai apstrādei. Datu apkopošanu parasti 
veic ar īpaši izstrādātu veidlapu palīdzību. Tas ir instruments, kas atvieglo darba procesa kontroli, dažādu 
faktu apkopošanu un uzlabo darba procesa kvalitāti. Katram konkrētam mērķim izstrādājama cita 
kontroles lapa.

Pirms tehnoloģiskā procesa kontroles lapas aizpildīšanas fiksē šādu informāciju:

▶ ražošanas veids;
▶ darba organizācijas veids (plūsma, savrupizgatavošana, gabalražošana plūsmā, grupā 

utt.);
▶ procesa norises laiks;
▶ procesa cikla norises ilgums;
▶ pusfabrikātu daudzums procesā (nepabeigtās ražošanas apjoms);
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▶ izejmateriālu krājumu apjoms;
▶ pasūtījuma apjoms un nosūtīšanas laiks;
▶ vienību skaits pakā/kastē u.c.;
▶ dīkstāvju ilgums.

Tehnoloģiskā procesa kontroles lapā nodala divas jautājumu grupas:

A ▶ vispārīgie jautājumi kāda fakta konstatēšanai;
B ▶ jautājumi, kas rosina izmainīt konstatēto faktu (ne vienmēr tie ir vajadzīgi).

Tehnoloģiskā procesa analīzi ar kontroles lapas palīdzību var veikt divos veidos:

1.veids Darbinieks, kurš veic analīzi, atbild uz visiem A grupas jautājumiem un tādējādi iepazīstas 
ar lielāko faktu daļu, kas raksturo pētāmo priekšmetu. Jau šie fakti sniedz priekšstatu par 
„šaurajām vietām”, pārkāpumiem un nepilnībām ražotnē. Noslēgumā darbinieks sniedz 
atbildes uz B grupas jautājumiem, kas, atkarībā no to veida, apjoma un satura, var ietvert darba 
organizācijas jautājumu atrisinājumus.

2.veids Darbinieks, kurš veic analīzi, atbild uz vienu no A grupas jautājumiem un uz tiem B grupas 
jautājumiem, kas attiecas uz A grupas jautājuma faktu vai parādību. Tādā veidā tiek caurskatīta 
vesela nodaļa, sākot ar fakta reģistrāciju un beidzot ar darba organizācijas varianta izstrādi. 
Pirmajam analīzes veidam ir ievērojamas priekšrocības salīdzinājumā ar otro veidu: proti, 
sākotnēji atbildot uz visiem A grupas jautājumiem, saglabājas visu faktoru savstarpējā saikne, 
it sevišķi, atbildot uz B grupas jautājumiem; darbinieks, kurš veic analīzi, iegūst daudz lielāku 
priekšstatu par darba organizācijas līmeni; pateicoties visu faktoru pārzināšanai, var veiksmīgāk 
atbildēt uz B grupas jautājumiem.

4. tabula

Tehnoloģiskā procesa kontroles lapa

A grupas 
jautājuma 

Nr.

A grupas 
vispārīgie jautājumi kāda 

fakta konstatēšanai

B grupas 
jautājuma 

Nr.

B grupas 
jautājumi, kas rosina izmainīt konstatēto faktu (ne 

vienmēr tie ir vajadzīgi)
1 2 3

1.A.

Kāds tehnoloģiskais process/
princips tiek lietots?
Kāpēc tas tiek lietots?
Kādas ir tā priekšrocības un 
kādi – trūkumi?

1.B.1.
Vai var principiāli izmainīt realizējamo 
tehnoloģisko procesu pilnībā vai atsevišķas tā 
daļas? Kāpēc?

1.B.2. Vai pēc izmaiņu veikšanas tehnoloģiskajam 
procesam būs vairāk priekšrocību nekā trūkumu?

2. A.

Kādas sekas izraisa 
darba līdzekļu lietošana, 
noritot pastāvošajam 
tehnoloģiskajam procesam?

2.B.1.

Vai var uzlabot darba līdzekļu izmantošanu,
- izmainot tehnoloģisko procesu, un kāpēc?
- uzlabojot darba organizāciju darba grupā, un 
kāpēc? 
- uzlabojot darba organizāciju visā iecirknī, un 
kāpēc?

3. A.

Kā plūsmas darba 
organizācijas forma ietekmē 
montāžas/salikšanas 
iecirkni?

3.B.1.
Vai tehnoloģiski secīgu operāciju iekārtas un vai 
darba vietas ir apvienotas viena ražošanas iecirkņa 
ietvaros?

3.B.2. Vai ir iespējams pilnveidot tehnoloģisko procesu, 
uzlabojot tehnoloģisko operāciju saskaņotību laikā?
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A grupas 
jautājuma 

Nr.

A grupas 
vispārīgie jautājumi kāda 

fakta konstatēšanai

B grupas 
jautājuma 

Nr.

B grupas 
jautājumi, kas rosina izmainīt konstatēto faktu (ne 

vienmēr tie ir vajadzīgi)

 4. A.

Kāds ir tehnoloģiskā procesa 
ilgums? 
Cik ilgi ir tehnoloģiskā 
procesa pārrāvumi darba 
priekšmeta transportēšanas 
laikā no vienas darba vietas 
uz citu darba vietu? Cik liels 
ir darba laika izlietojums 
kontrolei procesa norises 
laikā un tā noslēgumā? 
Cik ilgi ir tehnoloģisko 
operāciju pārtraukumi 
ražošanas procesā tehnisko 
un tehnoloģisko iemeslu dēļ 
(starpoperāciju uzglabāšana 
līdz brīdim, kad atbrīvosies 
noteiktas iekārtas un darba 
vietas)?

4.B.1.
Vai ir iespējams ar citām pilnveidotām metodēm 
noteikt tehnoloģiskā procesa ilgumu? 
Kāds tas ir šo metožu lietošanas gadījumos?

5. A.
Kāds ir vidējais katra modeļa 
izgatavošanas apjoms 
(gabalos)?

5.B.1. Vai viena brigāde izgatavo vienu izstrādājumu 
pilnībā vai tikai tā daļu?

5.B.2. Kā pasūtījuma nosūtīšanas laiks ietekmē 
pasūtījuma apjomu?

5.B.3. Vai nosūtīšanas nodaļas darbinieki veic katra 
modeļa ekspertīzi?

5.B.4.

Vai ir iespējams orientēt pasūtītājus uz lielākiem 
pasūtījumiem ar tādām ekonomiskām svirām 
kā cenas atlaide par pasūtīto apjomu vai 
atlīdzība izejmateriālu piegādātājam par papildu 
izdevumiem, kas rodas, ražojot un piegādājot savu 
produkciju mazās sērijās?

5.B.5.

Vai noieta nodaļas darbiniekiem ir garantēta 
ieinteresētība vai līdzdalība, noslēdzot lielapjoma 
pasūtījumu līgumus ar attiecīgiem nosūtīšanas 
datumiem?

6.A. Kāds ir vidējais pakas 
apjoms?

6.B.1. Kāpēc izvēlēts tieši tāds pakas apjoms?
6.B.2. Vai var palielināt paku apjomus?

7.A.

Kāds ir vidējais modeļa 
apstrādes laiks? Kā tiek 
sadalītas tehnoloģiskās 
operācijas, un kas, to darot, 
tiek ņemts vērā?

7.B.1.

Vai ir iespējams uzlabot tehnoloģisko operāciju 
saskaņotību laikā ar secīgo operāciju izpildi, 
ar paralēlo operāciju izpildi, ar operāciju 
apvienošanu? Vai ir iespējams samazināt pamata un 
palīglaiku, apvienojot divas operācijas, pielietojot 
palīg- un papildu- ierīces?

8.A.

Cik liels ir pusfabrikātu 
apjoms plūsmā? Vai tas 
atbilst normai? Kādas ir 
novirzes no normas?

8.B.1.

Vai pastāv iespējas plūsmā sasniegt apstrādājamā 
pusfabrikātu apjoma normu, vienmērīgi piegādājot 
detaļas, piem., nomainot operācijas un racionāli 
izmantojot palīgdarbinieku darbu?
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A grupas 
jautājuma 

Nr.

A grupas 
vispārīgie jautājumi kāda 

fakta konstatēšanai

B grupas 
jautājuma 

Nr.

B grupas 
jautājumi, kas rosina izmainīt konstatēto faktu (ne 

vienmēr tie ir vajadzīgi)

9.A.

Kā veidojas virsnormatīvās 
materiālu rezerves plūsmā? 
Kurā plūsmas daļā veidojas 
plānotās virsnormatīvās 
materiālu rezerves un kurā 
– neplānotās virsnormatīvās 
materiālu rezerves?

9.B.1.
Vai plānoto virsnormatīvo materiālu rezervju 
apjoms darba vietās atbilst aprēķinātajam 
apjomam?

9.B.2.

Vai ir ekonomiski izdevīgas neplānotās materiālās 
rezerves no to uzglabāšanas un transportēšanas 
izdevumu viedokļa, no apgrozāmo līdzekļu 
pieauguma viedokļa, no ražošanas laukuma 
izlietojuma viedokļa u.c.?

10.A.

Kādi ir ražošanas 
organizācijas pārkāpumi un 
nepilnības? Vai ir iespējams 
noteikt pārkāpumu ilgumu 
un raksturot, kādi tie ir?

10.B.1.

Vai ir iespējams izskaust īslaicīgus ražošanas 
procesa pārtraukumus, savlaicīgi piegādājot 
transportēšanas līdzekļus, materiālus, instrumentus 
un darba dokumentāciju, paplašinot kooperāciju ar 
apakšpiegādātājiem?

10.B.2. Vai ir iespējams novērot procesu, lai noteiktu visus 
darba procesa pārrāvumus?

11.A.

Kāds ir vidējais darbaspēka 
dīkstāves laiks? Vai tiek 
precīzi fiksētas visas 
dīkstāves? Kad, galvenokārt, 
rodas dīkstāve?

11.B.1.

Vai ir iespējams saīsināt vai likvidēt dīkstāves, 
pilnveidojot meistara darba organizāciju, savlaicīgi 
informējot par iztrūkstošajiem / klāt neesošajiem 
strādniekiem, plānveidīgi un nokomplektētu 
paku veidā piegādājot detaļas un palīgmateriālus 
no sagatavošanas ceha (no sagatavju iecirkņa), 
pilnveidojot tehnoloģisko sagatavošanu, racionāli 
izmantojot nākamās maiņas strādniekus?

Atbildes uz jautājumiem un norādījumus procesu izmaiņām ieraksta atsevišķā tabulā (5. tab.)

5. tabula
Tehnoloģiskā procesa kontroles lapā iekļauto jautājumu atbildes

Nr.p.k. Jautājums Atbilde jā vai nē Atbildes 
pamatojums

Norādījumi izmaiņām vai 
turpmākai izpētei

1 2 3 4 5

intervija ir aptaujas veids, kas paredz informācijas iegūšanu no pētāmās problēmas dalībnieka un ir 
vērsta uz noteiktu problēmu izpēti, gūstot informāciju gan par darbības motīviem, gan pašas darbības 
rezultātiem.

izlases pētījums ir aptaujas veids, kas paredz novērot daļu no pētāmā objekta.

10.2. DARBA NORISES VIETU, IEKĀRTU UN
RAŽOŠANAS TELPU IZVIETOJUMA ANALĪZE 

Ražošanas telpu un iekārtu analīzi veic, uzzīmējot šo objektu shēmu atkarībā no darba procesu norises 
secības. Tā kalpo racionālai darba vietu organizēšanai, izvietošanai un savstarpējo sakaru veidošanai.

Shēmu zīmē:

▶ mērogā kā divdimensiju attēlu – ja darba norise organizēta vienā stāvā;
▶ bez mēroga kā trīsdimensiju attēlu – ja darba norise organizēta daudzstāvu ēkā un 
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kravas pārvietojas gan horizontālās, gan vertikālās plaknēs.

Gatavojoties telpu, iekārtu un darba norises shēmas zīmēšanai, veic transportēšanas procesu izpēti starp 
uzņēmuma filiālēm, cehiem un stāviem:

▶ uzzīmē transportēšanas ceļu trīsdimensiju (divdimensiju) attēlu visā uzņēmumā;
▶ zīmē transportēšanas ceļus atsevišķos uzņēmuma iecirkņos vai pat atsevišķās darba 

vietās.

Sagatavošanās process: 

▶ iepazīstas ar uzņēmuma celtniecības plāniem un aprēķiniem;
▶ noskaidro iecirkņos lietošanai derīgo darba līdzekļu un transportēšanas līdzekļu 

sarakstus;
▶ iepazīstas ar plānoto pārbūvju projektiem. 

Procesu izpēte un shēmas zīmēšana:

▶ rasējumā sākumā atzīmē stacionārās detaļas;
▶ atkarībā no pētījuma mērķa, sagrupē transportējamās kravas pēc to veidiem – 

piemēram, dažādi izejmateriālu, sagatavju un pusfabrikātu veidi, gatavās produkcijas 
veidi u.c.;

▶ analizē visas transportēšanas operācijas (4. att.) un paralēli zīmē kravu 
transportēšanas ceļus atsevišķos iecirkņos. Ja iespējams, rasējumu izpilda mērogā.

Kraušanas platformaTransportēšanas ceļi
Izejmateriāli
Sagataves un pusfabrikāti
Gatavā produkcija

4. att. Transportēšanas shēma pa stāviem
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Shēmas izvērtēšana. Darba norises vietu, iekārtu un ražošanas telpu izvietojuma shēma ļauj:

▶ atklāt liekos darba priekšmetu transportēšanas ceļus, brāķa pārvietošanas ceļus 
(darba priekšmets tiek pārvietots atpakaļ uz iepriekšējām darba vietām, iecirkņiem; 
notiek tukšgaitas reiss vai brāķa pusfabrikāti šķērso produkcijas galvenos 
transportēšanas ceļus vai uzkrājas uz tiem u.tml.);

▶ atklāt neveiksmīgu ražošanas iecirkņu plānojumu (darba priekšmets tiek pārvietots 
atpakaļ uz iepriekšējiem iecirkņiem);

▶ izstrādāt jaunus darba priekšmetu kustības ceļus.    

Grafiska rezultātu attēlošana

▶ materiālu transportēšanas ceļa un daudzuma vai biežuma grafiks (5. att.). Līnijas 
resnums norāda transportējamās kravas svaru vai transportēšanas reižu skaitu:

▶ vienas vienības transportēšanas vai glabāšanas laika, transportēšanas ceļu garuma un 
transportēšanas reižu skaita grafiks (6. att.)

▶ transportlīdzekļu noslogotības grafiks (7. att.). Mērķis – izskaust tukšgaitas reisus

7. att. Transportlīdzekļu noslogotības grafiks

V
er

tik
l

s 
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as
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, m

Horizont l s 
transport anas ce , m
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s v
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m
in

Transportēšanas attālums, m 

Transportēšanas 
attālums, m

Laiks, min

K
ra

va
, k

g

Gaidīšana

Iekraušana

Reiss ar kravu Gaidīšana

Izkraušana

Atpakaļreiss

Tukšgaitas reiss Reiss

5. att. Materiālu 
transportēšanas ceļa un 

daudzuma vai biežuma grafiks

6. att. Vienas vienības transportēšanas vai 
glabāšanas laika, transportēšanas ceļu garuma un 

transportēšanas reižu skaita grafiks
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10.3. DARBA NORISES SECĪBAS KARTES UN DIAGRAMMAS

Visbiežāk lietotās darba norises pieraksta metodes ir norises kartes un diagrammas11,12, kuras var iedalīt 
divās grupās:

▶ tās, kuras lieto norises secības attēlošanai;
▶ tās, kuras lieto norises secības attēlošanai laika izteiksmē.

Parasti uzskatāmai darba norises veidu attēlošanai lieto nosacītus apzīmējumus (8. att.), taču tos var 
aizstāt ar jebkādiem citiem pētījuma veicējam saprotamiem simboliem vai burtiem.

8. att. Darba norises veidu attēlošanas nosacītie apzīmējumi

Darba norises kartes un diagrammas lieto gadījumos, ja nepieciešams:

▶ novērst vai samazināt kavējumus procesā;
▶ novērst vai apvienot uzdevumus;
▶ samazināt transportēšanas laiku vai distanci;
▶ noteikt citus faktorus, kas varētu palielināt produkcijas izlaidi vai samazināt izmaksas.

Darba metodes uzlabošanai:

1. Uzzīmē esošo situāciju – norises karti un norises diagrammu (8. att.; 6. tab.);
2. Izstrādā uzlaboto metodi un uzzīmē jauno norises karti un diagrammu (9. att.; 7. tab.);
3. Salīdzini abas metodes un izvēlies labāko (7. tab.). 

8. attēlā redzams piemērs, kā ar secības kartes palīdzību attēlota apdrošināšanas firmas ierēdņa darba 
norise, savukārt 6. tabulā redzama tā paša ierēdņa darba norises diagramma.

8. att. Darba norises secības karte

Operācija Uzglabāšana Kombinēta 
norise Transportēšana Dīkstāve Kontrole

11. Gaither, N., Production and operations management, The Dryden Press, a division of Holt, Rinehart and Winston, Inc., 
Copyright 1990, 1987, 1984, 1980.

12. Introduction to Work Study – International Labour Office, Geneva – Edited by George Kanawaty
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Operācija: Noformēt atļauju             
Produkts:                                             
Nodaļa:                                                

Daudzums:                                                   
Esošā          ✓           Uzlabotā                     

Lapa  1  no  1  lapām

Analizē:                                     
Datums:                                    

Apstiprina:                                
Datums:                                     

Kopsavilkums

oper cija
transports

kontrole

d kst ve

uzglab ana

7
4
1
1
–

Vertikālā distance –
Horizontālā distance 54.9
Laiks (min) 16.000

Nr.p.k. Distance, 
m

Laiks,
min Simboli Apraksts

1 0.200 Izņemt pretenziju nodaļas 
pieprasījumu no kastes un 
identificēt klientu

2 16.8 3.250 Iet uz dokumentu zonu, nolikt 
pieprasījumu un atgriezties

3 0.500 Ievietot derīgu informāciju klienta 
failā

4 4.750 Drukāt informāciju uz pilnvaras, 
atrast formu

5 0.500 Pārbaudīt formu

6 10.7 0.200 Iet uz vadības biroju

7 0.500 Gaidīt parakstu

8 10.7 0.200 Iet atpakaļ pie galda

9 0.200 Sadalīt formu pa atsevišķām 
lapām

10 1.750 Sagatavot izmeklētāja kopiju 
nosūtīšanai, ievietot pastkastē uz 
galda

11 1.500 Sagatavot pretenziju nodaļas 
kopiju, ievietot pastkastē uz galda

12 0.200 Ievietot vienu kopiju klienta failā

13 16.8 2.250 Iet uz dokumentu zonu, novietot 
un atgriezties pie galda

6. tabula
Darba norises secības diagramma
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9. attēlā redzams uzlabotās darba metodes attēlojums norises kartē un 7. tabulā – norises diagrammā.

9. att. Uzlabota darba norises secība

7. tabula
Uzlabotās darba metodes attēlojums norises diagrammā
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Operācija: Noformēt atļauju             
Produkts:                                             
Nodaļa:                                                

Daudzums:                                                   
Esošā                    Uzlabotā          ✓           

Lapa  1  no  1  lapām

Analizē:                                     
Datums:                                    

Apstiprina:                                
Datums:                                     

Kopsavilkums

oper cija
transports

kontrole

d kst ve

uzglab ana

6
1
1
-
-

Vertikālā distance -
Horizontālā distance 16.8
Laiks (min) 12.250

Nr.p.k. Distance, 
m

Laiks,
min Simboli Apraksts

1 0.200 Izņemt pretenziju nodaļas 
pieprasījumu no kastes un 
identificēt klientu

2 4.750 Drukāt informāciju uz pilnvaras, 
atrast formu

3 0.500 Pārbaudīt formu

4 0.100 Pievienot maršruta kartīti pie 
sagatavotās formas un ievietot 
pastkastē

5 0.200 Izņemt apstiprināto formu 
no kastes, sadalīt formu pa 
atsevišķām lapām

6 1.750 Sagatavot izmeklētāja kopiju 
nosūtīšanai, ievietot pastkastē uz 
galda

7 1.500 Sagatavot pretenziju nodaļas 
kopiju, ievietot pastkastē uz galda

8 16.8 3.250 Iet uz dokumentu zonu, novietot 
klienta kopiju, ievietot formas 
kopiju failā un atgriezties pie galda
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Kas ir panākts?

1. Lietojot jauno metodi, nav nepieciešams vairākas reizes labot klienta failu, atlīdzības 
pieprasījumam piestiprinot pretenziju nodaļas formu. Visa nepieciešamā klienta 
informācija ir apkopota iepriekš sagatavotajā formā.

2. Izslēgta nepieciešamība pēc vadītāja apstiprinājuma, lietojot uzņēmuma iekšējo vēstuļu 
servisu.

10.4. DARBA NORISES SECĪBAS LAIKA DIAGRAMMA

Svarīgi tehnoloģiskā procesa norises analizēt arī laika diagrammas veidā, ko zīmē pēc procesa 
tehnoloģiskās secības sastādīšanas.

Darba un tehnoloģisko procesu izpildes secības laika diagrammas racionāli sastādīt un analizēt 
iespējams, lietojot Ganta diagrammu, ko ērti izveidot, izmantojot komerciāli pieejamās specializētās 
Ganta diagrammu projektēšanas programmas13  vai Microsoft Excel programmu14.

Sastādot ražošanas kalendāro plānu (8. tab.) pēc Ganta grafika formas, var efektīvi kontrolēt tā izpildi 
un operatīvi pieņemt lēmumus par plāna korekciju vai plāna izpildes pasākumiem. Turklāt var ievadīt 
datus ne tikai par produkcijas naturāliem (gab., kg, u.tml.), bet arī ekonomiskiem rādītājiem (izmaksas, 
apgrozījums u.c.). 

8. tabula
Ganta grafiks – apģērbu ražošanas kalendārais plāns

13. http://www.smartsheet.com/gantt-chart-software
14. http://www.youtube.com/watch?v=CW_wGSFavTc
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Pasūtījuma pieņemšana
Lekālu sagatavošana, materiālu 
aprēķins, lekālu nodošana 
piegriešana iecirknim
Materiālu piegāde piegriešanas 
iecirknim
Piegriešana 
 (20 modeļi x 6,8=68 min.)
Šūšana (26,6 x 10 = 266 min.)
Novietošana noliktavā
Materiālu piegāde piegriešanas 
iecirknim
Piegriešana  
(15 modeļi x 6 = 90 min.)
Šūšana (25,8 x 15 = 387 min.)
Novietošana noliktavā
Materiālu piegāde piegriešanas 
iecirknim
Piegriešana  
(20 modeļi x 5,6 = 112 min.)
Šūšana (22,4 x 20 = 448 min.)
Novietošana noliktavā

Ierēdņa darba metožu salīdzinājums

Salīdzināšanas faktors Esošā metode Piedāvātā metode Ietaupīts
180 55 125

Operāciju skaits 7 6 1
Kontroles skaits 1 1 -
Dīkstāves skaits 1 - 1

Laiks, min 16.000 12.250 3.750
Darbaspēka izmaksas (5Ls stundā) 1.333 1.021 0.312

Darbaspēka izmaksas (300000 formas gadā) 399.900 306.300 93.600
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Metodikas lietošana nav dārga, taču jāņem vērā arī trūkumi:

▶ grafikā var vizuāli redzēt faktisko rezultātu novirzi no plāna, bet tas nesatur informāciju 
par noviržu iemesliem;

▶ grafiks rāda plāna izpildi pēc visiem kvantitatīvajiem rādītājiem, bet nav pievērsta 
uzmanība produkcijas kvalitātei.

Zīmējot kopējo noteikta darba vai tehnoloģiskā procesa norises secības laika diagrammu (9. tab.), 
dažādas tās laika sastāvdaļas vēlams attēlot atšķirīgās krāsās, lai diagramma veidotos uzskatāma un 
ērti analizējama.

9. tabula
Mēbeļu detaļu garinātāja darba norises Ganta grafiks (Fragments)

Diagrammas informatīvai attēlošanai lietderīgi darba norisē vai tehnoloģiskajā operācijā atpazīt un 
reģistrēt šādas darba laika sastāvdaļas:

▶ Operatīvais (procesa tiešās norises) laiks;
▶ Transportēšanas/pārvietošanas laiks;
▶ Kvalitātes kontroles laiks;
▶ Darba vietas sagatavošanas un nokārtošanas laiks;
▶ Dažādu pārtraukumu laiks (instruēšanai, pusdienu pārtraukumiem, iekārtas 

regulēšanai; personīgajām vajadzībām u.c.), precīzi nodalot pārtraukumu veidus u.c. 

Nr. Darbības veids Sākums Ilgums Beigas
1 Atved detaļu paleti-1 un noņem no transporta līdzekļa 7:07:02 0:00:08 7:07:10
2 Sarunājas 7:07:10 0:00:13 7:07:23
3 Sakārto iepriekš izstrādāto paleti-2 7:07:23 0:00:22 7:07:45
4 Pārvietojas līdz paletei-1 7:07:45 0:00:05 7:07:50
5 Novieto detaļu uz iekārtas 7:07:50 0:00:03 7:07:53
6 Atvirza iekārtu 7:07:53 0:00:03 7:07:56
7 Ieslēdz iekārtu 7:07:56 0:00:04 7:08:00
8 Kontrolē 7:08:00 0:03:14 7:11:14
9 Satver vairākas detaļas 7:11:14 0:00:07 7:11:21
10 Pārvieto vairākas detaļas 7:11:21 0:00:09 7:11:30
11 Novieto vairākas detaļas virs paletes-2 7:11:30 0:00:06 7:11:36
12 Atgriežas darba vietā 7:11:36 0:00:11 7:11:47
13 Garina 7:11:47 0:00:04 7:11:51
14 Kontrolē sagarinātās detaļas un novieto paletē-3 7:11:51 0:00:53 7:12:44
15 Garina 7:12:44 0:00:03 7:12:47
16 Kontrolē sagarinātās detaļas 7:12:47 0:00:18 7:13:05
17 Kontrolē 7:13:05 0:00:30 7:13:35
18 Satver 7:13:35 0:00:05 7:13:40
19 Aiznes vairākas atlasītās detaļas 7:13:40 0:00:09 7:13:49
20 Novieto vairākas detaļas paletē-3 7:13:49 0:00:06 7:13:55
21 Atgriežas darba vietā 7:13:55 0:00:11 7:14:06
22 Kontrolē 7:14:06 0:01:29 7:15:35
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11. SPECIFISKO DARBA PROCESU PĒTĪJUMI

Specifisko darba procesu pētījumus veic, pētot darbinieku darīto ar mērķi optimizēt darbinieka individuālās 
vai darbinieku grupas spējas un sasniegumus.

Visas specifiskā darba norises pētīšanas metodes iedalāmas divās grupās – darba metodes (kustību) 
pētīšana (Method Study) un darba (laika) mērīšana (Work Measurement) (10. att.). Abas metodes savā 
starpā cieši saistītas: 

▶ darba metodes pētījumi saistīti ar darba vai operācijas satura samazinājumu, 
▶ bet darba mērījumi lielākoties saistīti ar jebkura neefektīva laika izlietojuma 

likvidēšanu (10. att.). 

10. att. Darba izpildes pētījumu metodes

KAS IR DARBA METODE?

Darba metode ir veids vai paņēmiens, kādā strādājošais vai strādājošo grupa izpilda darbu darba vietā.

KAS IR DARBA METODES PĒTĪJUMS (kustību pētījums)?

Eksistējošo un alternatīvo darba izpildes metožu sistemātiska un kritiska analīze, sekmējot efektīvākas 
un rentablākas darba metodes izstrādi. 

Attiecinot katras nodalītās darba vai tehnoloģiskā procesa norises sastāvdaļas ilgumu pret kopējo laiku, 
var iegūt precīzu darba laika lietderīga (vai nelietderīga) izlietojuma vērtējumu (10. tab.).

10. tabula

Mēbeļu detaļu garinātāja darba laika sastāvdaļas

 

DARBA IZPILDES 
P T JUMI                         

darba laika un kust bu p t jumi 

DARBA METODES P T JUMI            
(kust bu p t jumi)                                 

vienk r ot darbu un veidot t  izpildes 
ekonomisk ko metodi 

DARBA M R JUMI                                   
(laika p t jumi)                                               

noteikt - cik ilgi darbs veicams 

0
:0
0
:0
0

0
:0
2
:5
3

0
:0
5
:4
6

0
:0
8
:3
8

0
:1
1
:3
1

0
:1
4
:2
4

0
:1
7
:1
7

0
:2
0
:1
0

0
:2
3
:0
2

0
:2
5
:5
5

0
:2
8
:4
8

0
:3
1
:4
1

0
:3
4
:3
4

0
:3
7
:2
6

0
:4
0
:1
9

0
:4
3
:1
2

0
:4
6
:0
5

0
:4
8
:5
8

0
:5
1
:5
0

0
:5
4
:4
3

0
:5
7
:3
6

N.p.k. Darbības veids Ilgums 
(min.)

Ilgums (min.)
%

1 Darba vietas apkalpošana 00:18 0,33
2 Dīkstāve (kontaktēšanās ar kolēģiem) 03:00 3,26
3 Operācijas sagatavošanas un nobeiguma darbi 03:17 3,56
4 Transportēšana – detaļu pārvietošana darba vietas apkārtnē (3-19 soļi) 06:55 7,51
5 Transportēšana – (detaļu nešana) pārvietošana ārpus ceha 08:21 9,07
6 Fizioloģiskās vajadzības 14:20 15,56
7 Detaļu garināšanas operācija (iekļaujot to grupēšanu pēc kvalitātes) 55:55 60,71

Kopā: 1:32:06 100,00
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11.1. KĀ UZLABOT IZPILDĪTĀJA DARBA METODI? 

izvēle Izvēlies darbu vai norisi, kurā vērojamas problēmas – „pudeles kakla efekts” (zema 
produkta caurlaidība), paaugstinātas izmaksas, pastāvīga normas neizpilde, pārmērīga 
noguruma pakāpe, darba drošības risks, augsta darbinieku mainība, augsts darba 
kavējumu procents. Izvēloties darbu, jāievēro ekonomiskais, tehniskais un cilvēciskais 
aspekts.

Protokols Pētot protokolē/pieraksti vai apkopo visus faktus par darbu vai norisi – lietotās iekārtas, 
lietotās palīgierīces un instrumenti, operatora darba metode, kvalitātes specifikācija, 
pārvietošanas sistēma, darba vietas iekārtojums, secība, pozīcija plūsmā. Protokolēšanai 
lietderīgi izmantot kartes un diagrammas – strādājošā darba izpildes norises secības un 
laika diagrammas, abu roku kustību secības un laika kartes, darba vietas organizācijas un 
darba kustības grafisku attēlojumu.

Novērtējums Kritiski novērtē visus pierakstītos faktus un novērtē visu, kas darīts – aktivitātes mērķis; 
vieta, kur tas darīts; secība, kādā tas darīts; persona, kas to darījusi; līdzekļi, ar kuriem tas 
ticis darīts. Par kustībām/darbībām uzdod jautājumus: Vai to var izslēgt/aizvietot? Vai to 
var apvienot? Vai secību var mainīt? Vai to var vienkāršot?

Jautājumi, uz kuriem novērtējuma procesā var rast atbildes:

Kas tiek darīts? Ko vēl var izdarīt? Ko vēl vajadzētu izdarīt?
Kur tas tiek darīts? Kur vēl to var darīt? Kur vēl to vajadzētu darīt?
Kad tas jau ir darīts? Kad vēl to varētu darīt? Kad vēl to vajadzētu darīt?
Kas to dara? Kas vēl to varētu darīt? Kam tas būtu jādara?
Kā tas tiek darīts? Kā vēl to varētu darīt? Kā vēl to vajadzētu darīt?

Attīstīšana Izveido visekonomiskāko darba izpildes metodi, ievērojot visus apstākļus. Izmaiņām 
vienmēr jābūt rentablām, tāpēc jāuzmanās, aprēķinot izmaksas vai atpakaļatdeves 
periodu.

definēšana Pārliecinies, ka visi fakti, kas saistīti ar jauno metodi, ir skaidri definēti, atpazīstami, 
pārskatāmi un satur informāciju par: iekārtām, palīgierīcēm un instrumentiem, operatora 
darba izpildes metodi, kvalitātes specifikāciju, pārvietošanas sistēmu, darba vietas 
iekārtojumu, secību un pozīciju plūsmā. 

izmantošana Izmanto jauno metodi procesā, apmāci visus iesaistītos. Svarīgi, ka darba metodes 
izmaiņas tiek pārrunātas un ir saprotamas iesaistītajiem. Jāpaskaidro, kāpēc izmaiņas 
tiek/tika veiktas, kā tas ietekmēs iesaistītos, ka ieguvēji būs visi – gan tiešā darba darītāji, 
gan uzņēmums kopumā, gan pasūtītāji.

uzturēšana Svarīgi uzturēt darba izpildes metodes izmaiņas, regulāri veicot metodes auditu.

11.2. IZPILDĪTĀJA DARBA METODES PĒTĪJUMI

Darba metodes pētījumu uzdevums ir noteikt iekārtu un darba rīku pareizu izmantošanas metodiku, 
ar kuras palīdzību strādājošais var izpildīt lielāku operāciju skaitu noteiktā laikā, izlietojot noteiktu 
daudzumu enerģijas.

Metodes pētījumus veic atsevišķās darba vietās, analizējot darba vietas organizāciju un strādājošā 
darba paņēmienus, izpildot vienu tehnoloģisko operāciju. Pētījums jāveic ierastos ražošanas apstākļos 
(nedrīkst veikt pētījumu, uzsākot jaunu modeli vai lietojot jaunus materiālus).
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Darba metodes jeb kustību pētījumiem piemērojamas iepriekš minētās darba norises pētījumu metodes – 
aptauja (10.1. punkts) un darba norises secības pētījumi (10.2.; 10.3.; 10.4. punkts). 

Darba norises secības pētījumus veic darba spēka un darba priekšmeta aspektā. Piemēram, veicot 
pētījumus darba spēka aspektā, novēro izpildītāja darīto, sākot no mašīnas ieslēgšanas. Savukārt, darba 
priekšmeta aspektā novēro darba priekšmeta pārveidojumus, sākot no tā ielaides mašīnā. Norises 
secības attēlošanai izmantojami tie paši nosacītie apzīmējumi, kādus izmanto, analizējot kopējo darba 
norises secību, tomēr to saturs un fiksācijas punkti atšķiras, jo tiek analizēta viena operācija.

Metodes pētījumi ir daļa no darba izpildes pētījumiem un ietver trīs galvenās sadaļas:

▶ darba vietas iekārtojums, 
▶ cilvēka ķermeņa lietojums, 
▶ darba rīku un instrumentu dizains un iekārtas/aprīkojums.

11.2.1. KUSTĪBU EKONOMIJAS PRINCIPI

darba vietas iekārtojums

▶ Instrumentiem un materiāliem jāatrodas savā (noteiktā) vietā;
▶ Instrumenti un materiāli jāizvieto tā, lai nav nepieciešams tos meklēt;
▶ Jālieto tādas pārvietošanas ierīces, ar kurām materiālus iespējams piegādāt tik tuvu 

lietošanas punktam, cik iespējams;
▶ Instrumenti un materiāli jāizvieto sasniedzamības zonā un tik tuvu izpildītājam, cik 

iespējams;
▶ Operatīvi jāaizgādā pabeigtais darbs, lai izpildītājam nav jāpārvieto pabeigtais darbs ar 

rokām;
▶ Darba vietā jābūt atbilstošam apgaismojumam, krēslam. Darba virsmas un sēdvirsmas 

augstums jāsaskaņo. Jābūt iespējai pārmaiņus piecelties un apsēsties;
▶ Darba vietas krāsai jābūt kontrastējošai attiecībā pret darba priekšmetu, lai mazinātu 

acu nogurumu.

Cilvēka ķermeņa lietojums

▶ Abām rokām kustība jāsāk un jābeidz vienlaikus;
▶ Abām rokām nevajadzētu vienlaikus atrasties dīkstāvē, izņemot atpūtas laiku;
▶ Roku kustībām jābūt simetriskām un vērstām pretējos virzienos, tām jābūt secīgām;
▶ Kustībām jāpalīdz darbā, jāsamazina visas kustības, kam nepieciešama piepūle;
▶ Lokveida secīgas kustības ir vienkāršākas nekā taisnas kustības vai kustības ar 

pēkšņu trajektorijas maiņu;
▶ Līganas kustības ir ātrākas, vienkāršākas un precīzākas nekā kontrolētas kustības;
▶ Vienkāršai un automātiskai darba izpildei ir svarīgs ritms. Darbs iespēju robežās 

jāizpilda, lietojot vieglu un dabisku ritmu;
▶ Darbs jādara acu kustību komforta zonā, bez nepieciešamības mainīt fokusu.

instrumentu un iekārtu dizains

▶ Iespēju robežās rokas jāatbrīvo no darba priekšmeta turēšanas, kur vien to var paveikt 
ar palīgierīcēm (spīlēm, fiksatoriem, u.c.); 

▶ Kur vien iespējams, jākombinē divu vai vairāku instrumentu lietojums;
▶ Jāsadala pirkstu slodze operācijās, kur pirksti veic specifiskas, intensīvas kustības;
▶ Instrumentu rokturi (skrūvgriezis u.c.) jāveido tā, lai rokas virsma pēc iespējas vairāk 

saskartos ar roktura virsmu;
▶ Sviras, ieslēgšanas pogas u.c. jāizvieto tā, lai operators tās varētu aizsniegt ar 

vismazākajām izmaiņām ķermeņa pozīcijā.
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Risinot racionāla darba vietas iekārtojuma un lietderīga cilvēka ķermeņa lietojuma jautājumus, nedrīkst 
aizmirst elementāros ergonomikas principus, tādus kā normāla sasniedzamības zona (11. att. a.), 
maksimāla sasniedzamības zona (11. att. b.), kā arī darba kustību trajektoriju darba vietā (12. att. a., b.).

11. att. Sasniedzamības zona darba vietā

12. att. Darba kustības darba vietā

Jāapzinās, ka specifiskos darba norises pētījumus veic kontaktā ar strādājošo un pētniecības darbs viņu 
psiholoģiski ietekmē, tāpēc svarīgi:

▶ iepazīties un sasveicināties;
▶ paskaidrot pētīšanas mērķi un norisi;
▶ izveidot nepiespiestu atmosfēru pētīšanas laikā;
▶ novērtēt, kur attiecībā pret strādājošo atradīsies pētnieks;
▶ veikt pētījumu, nepārtraucot to;
▶ pārdomāt, kā pārliecināt strādājošo izpildīt operāciju, lietojot racionālus paņēmienus;
▶ paziņot izpildītājam par pētījuma beigšanu;
▶ pateikties par sadarbību.

a. Normālā b. Maksimālā

a. Pareizi b. Nepareizi

Roku maksimālais darbības lauks

Roku normālais darbības lauks
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11.2.2. DARBA VIETAS IEKĀRTOJUMA PĒTĪJUMI

Darba vietas iekārtojums tieši ietekmē darba izpildes metodi, darba kustības, to secību un operācijas 
izpildes laiku15. Analizējot darba izpildes metodi darba vietā, jāveic šādi soļi:

1. solis Uzskicē esošo darba vietas iekārtojumu – uzskicē darba galdu bez atkāpēm no standarta, 
piem., pagarinājumi vai saīsinājumi;

 Uzskicē un nosaki jebkuru darba palīglīdzekļu un papildinājumu pozīciju, tādu kā padeves 
sistēma, virzošā daļa u.c.;

 Uzskicē transportēšanas sistēmu – ratiņi, kastes, piekaru pārvietošanas sistēmas u.c.;
 Uzskicē produkta daļu/detaļu atrašanos darba vietā pirms to apstrādes, precīzi raksturojot 

tās;
 Uzskicē daļu/detaļu novietojumu pēc apstrādes.
2. solis Analizē, kā produkta daļas/detaļas pārvietojas pa darba vietu – nosaki, kā detaļa sākotnēji 

tiek iegūta, kā operators tur detaļu, kur detaļa tiek pārvietota, kā detaļa tiek padota uz 
mašīnu, kā operators atbrīvojas no detaļas, kur detaļa tiek atlikta.

3. solis Apraksti darba metodi vienkāršām cilvēka darba kustībām – paņemt, pozicionēt, 
sakārtot/savietot/novietot, apstrādāt, novērtēt, griezt/tēst, atlikt;

4. solis Nosaki galvenos kustību pieturpunktus – pirkstu/roku kustības, detaļu padeves skaits 
apstrādei (griešanai, šūšanai, tēšanai), kvalitātes specifikācija (uzlaides, kontroliezīmes, 
detaļas pozīcija u.c.), īpašo spēju prasības;

5. solis Kritiski analizē iegūto informāciju – identificē un novērs liekās kustības, tādas kā 
kontroles, izlīdzināšanas/sakārtošanas un pozicionēšanas kustības, kas nav būtiskas 
darba izpildei, identificē un novērs pārspīlētas stiepšanās vai ķermeņa kustības, centies 
izstrādāt metodi, kas satur tikai „vienkāršas/dabiskas kustības”:

Minimālas lietot pirkstu, plaukstu un elkoņu kustības biežāk nekā plecu un ķermeņa 
kustības;

Vienlaicīgas izmantot abas rokas vienlaikus, kad vien iespējams;
Simetriskas labās un kreisās rokas vienlaicīgas kustības pretējos virzienos;
Dabiskas brīvas, līganas kustības ir ātrākas un vienkāršākas nekā kontrolētas 

kustības;
Nepārtrauktas nepārtrauktas kustības pa loku ir vienkāršākas nekā taisnas kustības, 

kur pēkšņi vai strauji jāmaina virziens;
Ritmiskas atbalstāmas un veicināmas ir mierīgas, līganas, automātiskas kustības;
Ierastas kustības, kas kļuvušas automātiskas, jo neprasa papildu koncentrēšanos.

11.2.3. DARBA VIETAS IEKĀRTOJUMA UN
DARBA KUSTĪBU GRAFISKS ATTĒLOJUMS

Darba izpildes metode ir tieši saistīta ar darba vietas organizāciju (iekārtojumu). Daba izpildes metodei 
jāsniedz optimāls darba izpildes paņēmiens, līdz ar to atbilstoša darba vietas organizācija un darba 
kustību secība nodrošina iespējami racionālu darba izpildes metodi.

Darba vietas organizācijas un darba kustību grafisks attēlojums īpaši ieteicams tādās darba vietās, kur 
strādājošais darba izpildes laikā pārvietojas no vienas vietas uz citu16. Tomēr arī gadījumos, ja darbinieks 
izpilda operāciju sēdus, šāds attēlošanas veids palīdz ievērot nepilnības darba vietas iekārtojumā un 
darba kustību izpildes secībā. Šajā gadījumā kustību trajektorija un kustības distance ir salīdzinoši īsa, 
bet ļoti bieža. Kustību biežuma samazinājums nodrošina ievērojamu darba laika izlietojuma ekonomiju. 
Grafisku attēlojumu iesaka gan faktiskā stāvokļa analīzei, gan projektējamā stāvokļa izstrādei. 

15. Introduction to Work Study – International Labour Office, Geneva – Edited by George Kanawaty
16. Научная организация труда в швейной промышленности, Москва, «Легкая индустрия», 1980
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Piemērā (13. att.) parādīta darba vieta, kurā izpildītājs apkalpo mēbeļu detaļu garināšanas iekārtu. 
Detaļas darba vietā nonāk ar transportlīdzekļa palīdzību un tiek novietotas paletē-1. No paletes-1 
izpildītājs ņem (1) detaļas garināšanai un, veicot detaļu kontroli (2), novieto tās uz garināšanas iekārtas. 
Veic garināšanu un šķirošanu (3). Pēc tam sašķirotās detaļas atbilstoši kvalitātes kategorijai novieto uz 
paletes-2 vai , paletē (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.

13. att. Mēbeļu detaļu garināšanas darba vietas iekārtojums un darba kustība tajā

Piemērā (14. att. a, b) attēlots faktiskais un projektējamais darba vietas iekārtojums beigu hidrotermiskās 
apstrādes iecirknī. Darba izpildes atvieglošanai piedāvāta grozāma palīgierīce izstrādājuma plecu zonas 
gludināšanai. Faktiski tas notiek uz gludināšanas galda veidoles. Strādājošā pārvietošanās darba vietā 
parādīta ar bultām.

14. att. Kustība darba vietā

1`3`

2`2

6
3

4

5

1

3`

2`
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2
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PALETE-2
IZEJA
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GARINĀŠANAS 
IEKĀRTA

TRANSPORTĒŠANAS CEĻA ROBEŽA

a. Faktiskais stāvoklis b. Projektējamais stāvoklis
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Faktiskais stāvoklis (14. att., a) – paņemt izstrādājumu no starpgalda 1` un novietot uz gludināmās virsmas 
2`, apstrādāt piedurknes un apkakli (bulta 1); pieiet pie gludināšanas veidoles un uzvilkt izstrādājumu 
uz veidoles, piegludināt plecu iešuves, plecu vīles, piedurknes plecgalu un apkakles iešūšanas vīli 
(strādājošais stāv pie gludināmās veidoles; bulta 2); atgriezties izejas stāvoklī (lai atliktu gludekli), 
novietot izstrādājumu uz gludināmā galda un piegludināt izstrādājuma priekšdaļu un mugurdaļu (bulta 
3); pieiet ar izstrādājumu pie starpgalda 3`, lai paņemtu pakaramo (bulta 4); pakarināt izstrādājumu uz 
pakaramā un vēlreiz apstrādāt to uz pakaramā (bulta 5); pieiet pie kronšteina un pakarināt izstrādājumu 
(bulta 6). 

Projektējamais stāvoklis (14. att., b) – paņemt izstrādājumu no starpgalda 1` un novietot uz gludināmās 
virsmas 2`, apstrādāt piedurknes un apkakli (bulta 1); pagriezt veidoli, piegludināt izstrādājuma plecu zonu, 
atstumt grozāmo veidoli (bulta 2); sakārtot izstrādājumu uz gludināmā galda un piegludināt priekšdaļu 
un mugurdaļu (bulta 3); noņemt izstrādājumu no gludināšanas galda un, turot to, paņemt pakaramo no 
starpgalda 3`; pakarināt izstrādājumu uz pakaramā (bulta 4, papildu gludināšana nepieciešama tikai 
īpašos gadījumos); pieiet pie kronšteina un pakarināt izstrādājumu (bulta 5). 

Faktiskā un projektējamā stāvokļa salīdzinājums parāda, ka darba vietas racionalizācija ļāvusi samazināt 
laika izlietojumu darba priekšmeta pārvietošanai un izpildītāja kustībai darba vietā.

11.2.4. DARBA VIETAS UN APKĀRTĒJĀS VIDES ANALĪZE

Svarīgs un nepieciešams darba izpildes norises diagrammas papildinājums ir darba vietas organizācijas 
un apkārtējās vides analīze. Nepieciešams reģistrēt visus faktiskās darba organizācijas apstākļus darba 
vietā: 

▶ iekārtas, krēsla, starpgalda izvietojums; 
▶ darba vietas gabarīti;
▶ apgaismojums, troksnis, gaisa mitrums, temperatūra u.c. apstākļi, kas ietekmē 

izpildītāju.

Jāievēro, ka iegūtie dati attieksies ne tikai uz analizējamo darba vietu, bet arī uz visām pārējām, kas 
atrodas telpā.

Novērtējot darba vietu un tās apkārtējo vidi operāciju normatīvā laika noteikšanai, vēlams lietot darba 
vides risku novērtējumu metodiku17.

11.2.5. ABU ROKU KUSTĪBU KARTE

Abu roku kustību analīze ir darba kustību secības analīzes metode. Tā saistīta ar darba kustību dalījumu 
kustībās un ļauj novērtēt labās un kreisās rokas mijiedarbību.

Attēlošanai izmanto kartes (11. tab.), kur secīgi ieraksta katru darba kustību, darba kustības nosacīto 
apzīmējumu un laiku, kas nepieciešams katras kustības izpildei. 

Attēlojot darba procesu ar nosacītajiem apzīmējumiem, apskata tādus darba procesa veidus kā apstrāde  
, roku darba paņēmieni , pārvietošana (transports) , turēšana  un gaidīšana . Kontroli    
 izdala atsevišķi, ja tā nepārklājas ar citiem darba procesa veidiem. Darba procesu apzīmēšanai var 

lietot jebkādus citus pētījuma veicējam saprotamus simbolus vai burtus.

Abu roku kustību analīzi veic ar videoieraksta palīdzību, kas ļauj jebkurā brīdī atgriezties iepriekšējā 
pozīcijā un reģistrēt notiekošo. 

17. Darba aizsardzība uzņēmumā, Latvijas Darba devēju konfederācija ©, 2013
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Sastādot abu roku kustību analīzes karti, vispirms reģistrē faktisko stāvokli (11. tab.). Sastāda 
kopsavilkuma tabulu (12. tab). 

Veicot abu roku kustību analīzi, ērti noteikt, kad tiek veikts neproduktīvs darbs, kur nepieciešams saīsināt 
pārvietošanas attālumus, kad rodas pārtraukumi darbā. Turklāt šāda analīze ļauj spriest par produktivitāti 
veicinošām izmaiņām operācijas izpildē.

Izanalizējot faktisko stāvokli, projektē jaunu darba metodi. Salīdzinot datus, iegūst priekšstatu par 
efektivitātes apjomu laika izteiksmē.

11. 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
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12. 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

12. DARBA LAIKA NORMĒŠANAS PROCESS

Darba laika normēšana ir zinātniski pamatotu darba laika izlietojuma normu noteikšana kāda darba 
veikšanai.

Veicot darba norises izpēti, tiek apkopota liela daļa datu, kas nepieciešami darba laika normēšanai. 

Piemēram, analizējot darba vietas iekārtojumu un izpildītāja kustību tajā, tiek projektēts racionāls 
darba izpildes sastāvs, vai filmējot tiek apkopoti darba dienas fotogrāfijas dati, kas sniedz ziņas par 
sagatavošanās – pabeigšanas, darba vietas apkalpošanas laiku, laiku atpūtai un personīgajām 
vajadzībām, kas ir laika normas sastāvdaļas. Turklāt, veicot operācijas izpildes norises pētījumu, tiek 
iegūts hronometrētais operatīvais operācijas izpildes laiks, kas gadījumos, kad uzņēmumā nav izstrādāta 
operācijas izpildes laika norma, var kalpot par tās pamatu. 

Darba laika normēšanas analītiskās funkcijas arī dod iespēju izveidot tādus organizatoriskos un tehniskos 
apstākļus, kuros:

▶ nav lieku paņēmienu un kustību, 
▶ nogurdinošie paņēmieni aizstāti ar viegliem, 
▶ izpildītāja roku, kāju, ķermeņa kustību ceļš optimāli īss, 
▶ roku darba paņēmieni savstarpēji savienoti un pārklājas ar mašīnlaiku, 
▶ izpildītājs ir atbrīvots no funkcijām, kas neietilpst viņa pienākumos, 
▶ izmantoti optimāli iekārtas darba režīmi.

Darba laika normas nosaka, veicot virkni pasākumu noteiktā secībā: 

▶ normējamo operāciju sadala elementos (pārejās, pārgājienos, darba paņēmienos, 
darbībās, kustībās); 

▶ nosaka visus faktorus, kas ietekmē katra elementa izpildes laiku (tehniskie – detaļas 
svars, materiāls, izmēri utt., organizatoriskie, psihofizioloģiskie, ekonomiskie un 
sociālie); 

▶ projektē racionālu operācijas sastāvu un tās elementu izpildes secību, novērtējot katra 
elementa izpildes nepieciešamību, mērķtiecību un racionalitāti; 

▶ pēta pastāvošās ražošanas iespējas, lai katru darba elementu un operāciju kopumā varētu 
veikt ar minimāliem darba paņēmieniem, efektīvi izmantojot iekārtu, instrumentus, 
ierīces un zinātniski organizējot darba vietu un tās apkalpošanu;

▶ nosaka operācijā ietilpināmo darba elementu izpildes tehnoloģiskos parametrus; 
▶ izstrādā organizatoriski tehniskos pasākumus, kuru ieviešana nodrošinās projektētā 
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iekārtas darba režīma un darba izpildes paņēmienu apgūšanu; 
▶ aprēķina laika izlietojumu katram elementam un nosaka laika normu operācijai kopumā;
▶ izstrādā organizatoriski tehniskos pasākumus, kas nodrošina projektētā darba procesa 

un noteiktās normas ieviešanu.

Atsevišķo elementu un operācijas ilgumu kopumā aprēķina pēc gataviem normatīviem (specializēti 
katrai nozarei vai universāli, kā mikroelementu normatīvus) vai arī, veicot tiešus novērojumus darba 
vietā (hronometrēšana), kritiski analizējot iegūtos rezultātus par laika izlietojumu. 

Ja darbiem ir nestabils raksturs un nav iespējams nodalīt vienādas operācijas vai operāciju kompleksus, 
kas regulāri atkārtojas (piemēram, palīgdarbos individuālajā un sīksēriju ražošanā), nosakot to laika 
normas, pēta pēc satura vienādu darba grupu izpildes procesus.

KĀ IZVĒLĒTIES NOVĒROJAMO IZPILDĪTĀJU DARBA LAIKA NORMAS NOTEIKŠANAI?

Īpaši svarīgi izvēlēties atbilstošu novērojamo izpildītāju darba laika normas noteikšanai, jo normas un 
normatīvi jāizstrādā, pamatojoties uz priekšzīmīgu darba metožu un paņēmienu lietojumu, kurus realizē 
izpildītājs ar vidēju darba intensitāti. Ja iespējams, novērojumiem jāizvēlas izpildītāji, kuru kvalifikācija 
atbilst veicamajam darbam ar darba stāžu no 4 – 20 gadiem, pirms novērojuma kartē reģistrējot 
vispārējas ziņas par novērojamo iekārtu un izpildītāju.

12.1. DARBA LAIKA NORMĒŠANAS METODES

Darba normēšanas efektivitāte tieši saistīta ar darba laika izlietojuma noteikšanas - normēšanas 
metodēm (15. att.). 

15. att. Darba laika izlietojuma normēšanas metodes

Latvijā, galvenokārt, izmanto divas darba laika izlietojuma noteikšanas metodes:

▶ summārā (pieredzes statistiskā) metode (laika normu noteikšana, balstoties uz agrāk 
izstrādātām normām); 

▶ hronometrēšanas metode (1. pielikums); 
▶ tiek lietotas arī iepriekšnoteiktu kustību elementu/mikroelementu laika sistēmas 

(Predetermined Motion Time Systems) (12.2.1. punkts), taču tikai dažos uzņēmumos.

 

Darba laika izlietojuma norm anas metodes 
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12.2. KĀ IZVĒLĒTIES DARBA LAIKA NORMĒŠANAS METODI?

Katrai darba laika normēšanas metodei ir savas priekšrocības un trūkumi. Tos pārzinot, iespējams 
noteiktā situācijā izmantot atbilstošu darba normēšanas metodi.

1. situācija Gadījumos, ja jāveic negaidīti, iepriekš neparedzēti darbi, apgūstot jaunu tehniku, uzsākot 
jaunu ražošanu, un gadījumos, kad uzņēmumos nepastāv darba laika normēšana, pagaidu 
darba laika normu noteikšanai lieto pieredzes - statistisko metodi. Tādā gadījumā normas 
nosaka:

▶ normētāji vai tehnologi, balstoties uz personīgo pieredzi;
▶ balstoties uz pārskatu datiem par faktisko darba dienas izlietojumu analogu operāciju 

vai darbu veikšanā;
▶ kopumā darbam vai operācijai, nesadalot to elementos. 

 Pieredzes - statistiskā metode neņem vērā darba vietā esošās darbietilpības samazināšanas 
rezerves, līdz ar to iegūtās normas ietver nepilnības tehnoloģijā, darba un ražošanas 
organizācijā un tādējādi neveicina darba ražīguma paaugstināšanos. 

2. situācija Apgūstot jaunus tehnoloģiskos procesus, pilnveidojot organizatoriskos un ekonomiskos 
apstākļus, tiek veikta normu precizēšana un koriģēšana, lietojot hronometrēšanu. Ar 
hronometrēšanu veiktie pētījumi ļauj noskaidrot problēmas un to cēloņus darba vietā, 
izstrādāt pasākumus darba efektivitātes paaugstināšanai. 

3. situācija Darba produktivitātes un intensitātes paaugstināšanai lietderīgi izmantot iepriekšnoteiktu 
kustību elementu laika sistēmas (Predetermined Motion Time Systems), kas balstītas uz 
cilvēka darba kustību (mikroelementu) analīzi. Metodes būtība – jebkuras darba operācijas 
dalījums elementārajās cilvēka kustībās un to ilguma uzskaitījums. Ar metodi nav iespējams 
noteikt mašīnlaiku.

 Mikroelementu pieeja uzskatāma par optimālu, jo:

▶ tās elementi izveidoti, analizējot kustību elementus;
▶ laika normatīvi atspoguļo to izpildes optimālo metodi – attālumi, kādos pārvietojas 

roka, detaļa vai instrumenti, atspoguļo optimālu to izvietojumu, bet viss kustību 
komplekss izveidots racionāli. 

 Metode ir instruments, lai radītu racionālus darba izpildes paņēmienus un tos novērtētu. 
Tomēr tā nesniedz gatavus ieteikumus darba racionalizācijai.

Visās trijās minētajās situācijās, kad bija nepieciešams veikt darba laika normēšanu, varēja izmantot 
nozares standartus. Taču nozares standarti lielākoties izstrādāti trīsdesmit un vairāk gadu atpakaļ, 
tāpēc jāizvērtē to izmantošanas lietderība. Tomēr, ja uzņēmos nav savas normēšanas sistēmas, gatavi 
standarti var lieti noderēt. To lietošana gan ir ilgs un darbietilpīgs process, kas prasa iedziļināšanos.

12.2.1. IESKATS IEPRIEKŠ NOTEIKTU KUSTĪBU ELEMENTU LAIKA SISTĒMĀS

Pasaulē par optimālām un universālām uzskata iepriekš noteiktu kustību elementu laika sistēmas. 
Zināmas vairākas šādas sistēmas, bet vispopulārākā no tām ir sistēma MTM, izveidota inženieru 
Meinarda (Maynard), Stegemertena (Stegemerten) un Švāba (Schwab) vadībā Amerikā un pirmo reizi 
publicēta 1948. gadā18. 

Laikā no 1963. līdz 1965. gadam izveidota sistēma MTM–2, no 1967. līdz 1969. gadam – MTM–3. Abas 
jaunās versijas veidotas uz MTM–1 bāzes. Šobrīd MTM plaši lieto visā pasaulē (16. att.), tās attīstās, 

18. Maynard, H. B., Stegemerton, G.J., and Schwab, J.L. (1948) “Methods-time Measurement”, New York: McGraw-Hill
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specializējoties noteiktā nozarē19. Turklāt uz to pamata tiek izstrādātas un tirgū piedāvātas ražošanas 
procesu projektēšanas un vadības sistēmas ar iebūvētu darba normēšanas moduli.20,21

MTM un atvasinātajās sistēmās par kustības mikroelementa mērvienību ir pieņemta TMU (Time 
Measurement Unit – laika mērīšanas vienība) 

▶ 1 TMU=0,00 001 h, 0,0006 min, 0,036 sek.
▶ 1 h=100 000,0 TMU
▶ 1 min=1 666,7 TMU
▶ 1 sek=27,8 TMU

16. att. Iepriekš noteiktu kustību elementu laika sistēmas22

Mikroelementu metodē aplūko trīs galveno cilvēka kustību grupas: 

▶ roku kustības;
▶ acu kustības;
▶ kāju un ķermeņa kustības.

Katru mikroelementu sadala veidos un tipos atkarībā no kustības izpildes apstākļiem un dažādu faktoru 
ietekmes:

▶ priekšmeta vai detaļas forma, izmēri un masa,
▶ priekšmeta vai rokas pārvietošanas attālums,
▶ kontroles pakāpe,
▶ detaļu savietošanas precizitāte utt. 

Katra mikroelementa, tā veida un tipa normatīvās vērtības iegūtas, darba laiku fotografējot (pēc noteiktas 
sistēmas novērojot vai filmējot un tad novērojot) dažādās rūpniecības nozarēs.

19. The MTM Association of Standards and Research,  http://www.mtm.org/ 
20. Standard Time Systems and Production Planning & Control Software, World Trade Center Helsinki, www.AJ- Consultants.com; G.S.D., General Sewing 

Data System: http://www.gsdhq.com/
21. Proplanner, http://www.proplanner.com/
22. Beļakova Dana. Darba normēšanas pilnveidošana Latvijas šūšanas uzņēmumos: promocijas darbs, Rīgas Tehniskā universitāte. Rīga: [RTU], 2010. 180 lpp.
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Mikroelementu (kustību elementu) ērtai atspoguļošanai tiek lietoti kodi burtu un ciparu kombināciju 
veidā, kur mikroelementu apzīmē ar simbolu, kas ir kustības nosaukuma sākumburts angļu valodā, pēc 
burta var sekot cipari un burti, kas apzīmē dažādu faktoru ietekmi uz kustības izpildi.

Sistēmu MTM–1 lietderīgi izmantot lielražošanā darba vietās un iecirkņos ar stabilu produkcijas izlaidi, 
kur operāciju ilgums ir 0,5 – 1,0 min, un tās tiek atkārtotas apmērām 100 000 un vairāk ciklu gadā. MTM–
1 nedrīkst izmantot mašīnas laika un tāda darba laika noteikšanai, kur nepieciešama apdomāšana.

MTM–2 izstrādāta uz mikroelementu metodes (pirmā līmeņa) bāzes, apvienojot kustību elementus 
grupās, nosakot vidēji-statistisko, nomainot un/vai atsakoties no noteiktiem kustību elementiem. 
Tas darīts, jo pirmās pakāpes mikroelementu normatīvu lietošanai nepieciešams liels normatīvi - 
pētnieciskais darbs.

MTM–2 normatīvajā sistēmā ietilpst no elementiem veidoti savstarpēji saistītu kustību kompleksu 
izpildes laika normatīvi, piem., „Paņemt detaļu ar kreiso vai labo roku un pārvietot darba zonā” sastāv 
no trim kustībām: 

▶ „pastiept roku”, 
▶ „pacelt”,
▶ „pārvietot”.

Elementus var izpildīt dažādos veidos, piem., elementu „paņemt (G)” var izpildīt „vienkārši, nepaceļot 
detaļu ” vai ar „pacelšanu”, detaļu var paņemt ar vienu vai abām rokām. Laika izlietojums mainās atkarībā 
no elementa izpildes apstākļiem. Katru elementu iedala veidos, to skaits atkarīgs no ietekmējošo faktoru 
skaita.

MTM–2 lieto, ja: 

▶ cikla laiks > 1600 TMU (1 minūte);
▶ cikls bieži neatkārtojas;
▶ nav iesaistītas ļoti sarežģītas pirkstu kustības.

12.2.2. DARBA LAIKA NORMATĪVU IZSTRĀDES ETAPI, LIETOJOT PMTS

1. etaps Veicot operācijas analīzi darba vietās, aptver visus to ietekmējošos mainīgos faktorus un 
faktoru diapazonus saskaņā ar tehnoloģisko dokumentāciju. Grupē pēc apstrādājamo detaļu 
vai moduļu veidiem, apstrādes un montāžas veidiem, nosaka kvantitatīvo faktoru vērtības 
vai kvalitatīvo faktoru raksturotājus.

 Balstoties uz tehnoloģiskā procesa izpētes rezultātiem, nosaka tās operācijas, kurām to 
izpildes darba vietās jāveic kustību mikroelementu analīze.

 Analīzei izvēlas tās operācijas, kurās notiek darbs ar darba priekšmetu, darbojoties tā 
maksimālajiem un minimālajiem raksturlielumiem (max masa, max gabarīti, min masa, 
min gabarīti); operācijas, kurās tiek izpildīti vairāki darbu veidi uz dažādām iekārtām, ar 
dažādu aprīkojumu.

2. etaps  Sadala operāciju sastāvdaļās – kompleksās un atsevišķās kustībās. Izstrādā komplekso un 
atsevišķo kustību kartes – abu roku kustību kartes (11.2.5. nod.). Sastādītās kustību kartes 
ir galvenais izejmateriāls darba laika normatīvu izstrādei ar mikroelementu metodēm, un to 
kvalitāte nosaka izstrādāto laika normatīvu kvalitāti.

3. etaps  Apzina, apkopo un sistematizē tipveida kustību kompleksus. Grupē kustības kustību 
kompleksos, piemēram, pārvietošanas kustības, iestatīšanas kustības u.c. Nosaka katrai 
kustību grupai atbilstošos mikroelementus.
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4. etaps  Nosaka procesu ietekmējošos faktorus un to izmaiņu diapazonu – minimālās un maksimālās 
robežas.

5. etaps  Atrod kustību (MTM–1) vai to kompleksu (MTM–2) norises laiku PMTS kartotēkās saskaņā 
ar to kodiem (2. pielikums). 

6. etaps  Aprēķina cilvēka darba kustību kopējo laiku visam darbam vai operācijai kopumā, saskaitot 
atpazīto un ar kodiem aprakstīto kustību vai to kompleksu izpildes laiku.

7. etaps  Nosaka mašīndarba izpildes laiku. Mašīnlaiku tradicionāli definē kā pamata darbu, un tā 
laika izlietojumu nosaka atkarībā no iekārtas darba ātruma (5.1. punkts.).

8. etaps Nosaka papildu laika normas – operācijas izpildes sagatavošanās – pabeigšanas (Tsp) laiku 
un laiku darba vietas apkalpošanai (Tapk); reglamentēto pārtraukumu laiku (Tptp) un laiku 
atpūtai, personīgām vajadzībām (Tatf), kā arī uzņēmumā noteiktās papildu laika normas 
procesa pārtraukumiem u.c.(5.2. punkts).

9. etaps  Aprēķina laika normu, summējot kopējo darba kustību laiku, mašīndarba izpildes laiku un 
papildu laika normas.

12.3. DARBA IZPILDES ILGUMU IETEKMĒJOŠIE FAKTORI

Darba izpildes laika izlietojumu ietekmē dažādi faktori – tehniskie, organizatoriskie, fizioloģiskie, 
higiēnas, sociālie un ekonomiskie faktori.

tehniskie faktori ir darba priekšmeta īpašības (masa, forma, izmēri, materiālu īpašības u.c.), darba 
līdzekļu īpašības (iekārtu parametri un darba režīmi; iekārtu aprīkojums) u.c.

organizatoriskie faktori ir ražošanas vai pakalpojuma darba metodes raksturotāji – darba priekšmeta, 
darba līdzekļu, aprīkojuma izvietojums un lietošanas metode, kā arī to pārvietošanas attālums darba 
laikā; darba un atpūtas režīmi. 

17. att. Darba laika izlietojumu ietekmējošie faktori

Darba laika izlietojumu ietekmējošie faktoriDarba laika izlietojumu ietekmējošie faktori

No ražošanas atkarīgie faktoriNo ražošanas atkarīgie faktori No izpildītāja atkarīgie faktoriNo izpildītāja atkarīgie faktori
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Sanitārie un higiēnas faktori – apkārtējā vide izpildītāja darba vietā. Apkārtējā vide būtiski ietekmē 
cilvēka organismu un darba spējas. Vidi raksturo gaisa temperatūra, mitrums, putekļu, dūmu un gāzu 
saturs gaisā; troksnis, vibrācija, apgaismojums, kā arī ārējo un iekšējo ražošanas telpu noformējums u.c.

Psihofizioloģiskos faktorus iedala divās kategorijās – izpildītāja individuālās īpašības un darba 
psihofizioloģiskie nosacījumi, kas tieši ietekmē izpildītāju (fiziskā slodze, uzmanības spriedze, 
sasniedzamības zonas parametri, darba poza, darba temps, u.c.).

Sociālie faktori – darba izpildītāja raksturotāji (kvalifikācija, profesionālā meistarība, darba pieredze, 
ieinteresētība darbā u.c.) un ražošanas raksturotāji, kas tieši ietekmē izpildītāju (darba saturīgums un 
pievilcība, tā daudzveidība, radošo elementu klātbūtne u.c.).

ekonomiskie faktori – ražošanas raksturotāji, kas tieši saistīti ar tās efektivitāti (produkcijas kvalitātes 
līmenis, darbu izpildes steidzamība, izejvielu izmaksas, gala produkcijas tehnoloģiskais nodrošinājums u.c.).

Faktorus, kas var ietekmēt darba laika izlietojumu dažādās operācijās, iedala divās grupās – faktori, kas 
atkarīgi no ražošanas, un faktori, kas atkarīgi no izpildītāja (17. att.). 

12.4. LAIKA NORMAS IZVEIDE 

Zemāk sniegti praktiski padomi, kā izveidot laika normu dažādās situācijās.

1. situācija
Iepriekš neveiktam darbam vai operācijai un gadījumos, kad uzņēmumos nepastāv darba laika 

normēšana (12.2. punkts).

Normēšanas darbu secība: 
1. Konstatē operāciju, kam nepieciešama laika norma;
2. Atrod informācijas avotu – pieredzējis normētājs, datu bāze (elektroniskā vai papīra kartotēkas 

veidā) u.c. informācijas avoti, kur būtu atrodama gatava laika norma; 
3. Informācijas avotā atrod analogas vai līdzīgas operācijas laika normu;
4. Piemēro laika normu vajadzīgajai operācijai;
5. Operācijas izpildes procesā laiku pa laikam kontrolē laika normas izpildi ar hronometrēšanas 

palīdzību;
6. Ja nepieciešams, veic korekcijas uzstādītajā laika normā.

2. situācija
Apgūstot jaunus tehnoloģiskos procesus, pilnveidojot organizatoriskos un ekonomiskos apstākļus, lietojot 

hronometrēšanu (12.2. punkts un 1. pielikums).

Normēšanas darbu secība: 

2a. Esošas laika normas kontrolei
1. Konstatē normējamo operāciju.
2. Hronometrē operāciju no sākuma līdz 

beigām vairākas reizes, ciklu skaits 
atkarīgs no operācijas ilguma – jo īsāka 
operācija, jo lielāks ciklu skaits.

3. Nosaka vidējo rādītāju un salīdzina ar 
esošo laika normu.

2b. Jaunas laika normas izstrādei
1. Konstatē normējamo operāciju.
2. Vēro operācijas izpildes paņēmienu.
3. Veic nepieciešamās korekcijas (uzlabojumus) 

operācijas izpildes paņēmienā.
4. Sadala operāciju atsevišķos elementos.
5. Hronokartē atzīmē hronometrēšanas sākuma 

laiku.
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4. Hronometrējot vēro operācijas izpildes 
paņēmienu.

5. Veic nepieciešamās korekcijas 
(uzlabojumus) operācijas izpildes 
paņēmienā.

6. Veic atkārtotu operācijas 
hronometrēšanu.

7. Aprēķina vidējo rādītāju.
8. Pievieno laiku reglamentētajiem 

pārtraukumiem, darbu sagatavošanai un 
nobeigšanai.

9. Salīdzina ar esošo laika normu.

6. Fiksē katra elementa izpildes laiku 
(hronometrējot vairākus ciklus).

7. Aprēķina atsevišķu operācijas elementu izpildes 
laiku kā blakus esošu laika mērījumu starpību.

8. Izslēdz kļūdainos mērījumus. 
9. Sastāda hronometrēšanas rindas, kas atspoguļo 

katra operācijas elementa izpildes laiku visos 
mērījumos.

10. Aprēķina vidējo rādītāju.
11. Pievieno laiku reglamentētajiem 

pārtraukumiem, darbu sagatavošanai – 
nobeigšanai.

12. Ja iespējams, salīdzina ar nozares standartiem.

3. situācija
Darba produktivitātes un intensitātes paaugstināšanai izmanto iepriekšnoteiktu kustību elementu laika 

sistēmas PMTS (12.2. punkts un 2. pielikums).

1. Konstatē normējamo operāciju.
2. Novēro operācijas izpildes metodi, darba vietu.
3. Veic izmaiņas (uzlabojumus) operācijas izpildē, darba vietas iekārtojumā.
4. Nofilmē operācijas izpildes procesu.
5. Analizē darba kustības, ierakstot kartē, ievērojot kartes aizpildīšanas noteikumus (2. pielikums).
6. Ja nepieciešams, novērš liekās kustības, samazina pārvietošanas distanci.
7. Nosaka laiku katra mikroelementa izpildei, lietojot datu tabulas; ieraksta kartē.
8. Summē darba kustību izpildes laiku. 
9. Nosaka iekārtas darba laiku.
10. Summē mašīnlaiku ar darba kustību izpildes laika summu.
11. Pievieno laiku reglamentētajiem pārtraukumiem, darbu sagatavošanai un nobeigšanai.

18. attēlā parādīta darba procesa pētījumu un darba laika normēšanas struktūrshēma.

18. att. Darba procesa pētījumu un darba laika normēšanas struktūrshēma

A

B

C

D

E

DARBA PROCESA KRITISKS IZV RT JUMS

 MATERI LU PL SMAS P T JUMI VIS  
UZ MUM

DARBA NORISES SEC BAS P T JUMI

IZPILD T JA DARBA METODES P T JUMI

DARBA LAIKA NORM ANA 
(ATKAR B  NO SITU CIJAS)

SPECIFISKO DARBA PROCESU P T JUMI

VISP R JO DARBA PROCESU IZP TE

A

B

C

D

E
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Darba procesa pētījumu un darba laika normēšanas secīgi procesi aprakstīti algoritmā (19. att.). 

19. att. Darba procesa pētījumu un darba laika normēšanas secīgu procesu algoritms

Problēma - plāna neizpilde, 
nepieciešamība intensificēt procesu, 
noskaidrot vai iespējams uzlabot un 

paātrināt procesu

Sākums

Kritisks darba procesa izvērtējums 
uzņēmumā, cehā, iecirknī, nodaļā u.t.t. 

10.1.

Transportēšanas shēma
uzņēmumā, starp stāviem, 

cehiem, iecirkņiem
10.2.

Datu bāze
Telpu plānojumi;

iekārtu izvietojums un
specifikācija;

transportlīdzekļu, 
mēbeļu u.c. inventāra 

gabarīti un izvietojums; 
tehnoloģiskā secība u.t.t.

Vai transportēšana 
uzņēmumā, cehā, iecirknī, 
nodaļā norit secīgi un pa 

īsāko ceļu?

Vai nepieciešams 
veikt transportēšanas 

uzlabojumus?

JāJā

NēNē

Sakārtot 
transportēšanas 

ceļus, telpu 
plānojumu, lai 

iespējami 
saīsinātu un 
racionalizētu 

transportēšanu

Darba norises secības kartes, 
diagrammas un laika 

diagrammas
10..3.     10.4.

JāJāNēNē Vai operācijas norit 
secīgi, pa īsāko ceļu

 un īsākajā laikā?

NēNē

Vai nepieciešams 
uzlabot operāciju 
izpildes secību?

JāJā

Vai nepieciešams 
uzlabot atsevišķu operāciju 

izpildi?
11.

NēNē

Sakārtot 
operācijas 

(darba vietas) 
atbilstoši 

tehnoloģiskajai 
secībai, ja 

nepieciešams 
pārveidot 

tehnoloģisko 
secību

Beigas

JāJā

Noteikt kritiskās darba vietas
11.1.  11.2

NēNē

Beigas

JāJā

darba vieta 
iekārtota racionāli?

Vai
 darba kustība 

darba vietā norit 
racionāli?

Vai nepieciešams 
normēt operāciju?

12.

NēNē

JāJā

Darba vietas 
iekārtojuma shēma

11.2.2.     

Darba kustību 
darba vietā grafisks 

attēlojums
11.2.3.

Darba vietas un 
apkārtējās vides 

analīze
11.2.4.     

Abu roku kustību 
analīzes karte

11.2.5.

▶ Racionalizēt darba vietas 
iekārtojumu 11.2.1.  11.2.2.

▶ Racionalizēt kustību darba 
vietā 11.2.3.

▶ Sakārtot apkārtējo vidi 
11.2.4.

▶ Piemērot kustību ekonomijas 
principus 11.2.5.   11.2.1.

NēNē  apkārtējā vide 
atbilst darba 

drošībai?

 izpildītāja 
darba kustības ir 

racionālas?

JāJā

Vai nepieciešams 
kontrolēt esošu laika 

normu?
12.1. 12.2. 12.4.

Vai nepieciešams 
izstrādāt jaunu darba laika 

normu esošam darbam?
12.1. 12.2. 12.4.

Vai nepieciešams 
intensificēt darbu?

12.1. 12.2. 12.4.
2.pielikums

Hronometrē operāciju no sākuma 
līdz beigām vairākas reizes 

1.pielikums

Aprēķina vidējo rādītāju

Pievieno laiku reglamentētajiem 
pārtraukumiem, darbu 

sagatavošanai un nobeigšanai 5.2.

Salīdzina ar esošo laika normu

NēNē

JāJā

Datu bāze
Uzņēmuma datu bāze; nozares standarti; darba drošības 

un aizsardzības normatīvi
5.2.

Apstiprina laika normu

Vai noteiktais 
rezultāts atbilst esošajai 

laika normai?

JāJā

NēNē

JāJā

NēNē NēNē

Vai darbs tiek 
veikts saskaņā ar izstrādāto 

metodi?

Beigas

Aprēķina vidējo rādītāju

Pievieno laiku reglamentētajiem 
pārtraukumiem, darbu sagatavošanai un 

nobeigšanai 5.2.

NēNē

JāJā

Apstiprina un ievieš laika normu

JāJā

NēNē

JāJā

Novēro operāciju

Vai darbs tiek 
izpildīts racionāli?

Sadala operāciju atsevišķos 
elementos

Sakārto darba 
vietu, izstrādā 

racionālu 
darba metodi

JāJā

Hronokartē atzīmē 
hronometrēšanas sākuma laiku

1.pielikums

Fiksē katra operācijas elementa 
izpildes laiku 

Aprēķina atsevišķu operācijas 
elementu izpildes laiku kā blakus 

esošu laika mērījumu starpību

Vai visi 
mērījumi ir korekti?

Sastāda hronometrēšanas rindas, kas atspoguļo 
katra operācijas elementa izpildes laiku visos 

mērījumos

Izslēdz kļūdainos 
mērījumus

NēNē

JāJā

Novēro operāciju

Vai 
darbs tiek 

izpildīts racionāli?

Sakārto darba 
vietu, izstrādā 

racionālu 
darba metodi

JāJā

Filmē operācijas izpildes procesu

Analizē darba kustības, ierakstot 
kartē; ievēro kartes aizpildīšanas 

noteikumus
2.pielikums

Vai operators darbu 
izpilda racionāli?

Novērš liekās kustības, 
samazina pārvietošanas 

distanci

Nosaka laiku katra kustības 
mikroelementa izpildei

2.pielikums

MTM 
datu 
bāze

Summē darba kustību izpildes 
laiku 

Nosaka iekārtas darba laiku
5.1.

Summē mašīnlaiku ar darba 
kustību izpildes laika summu

Pievieno laiku reglamentētajiem 
pārtraukumiem, darbu sagatavošanai 

un  nobeigšanai 5.2.

Apstiprina un ievieš laika normu

Sakārto darba 
vietu, izstrādā 

racionālu 
darba metodi

A

B C D

E

E

Vai VaiVai
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NOBEIGuMS

Līdzšinējie pētījumi liecina par to, ka Eiropas Savienības ekonomiski attīstītās valstīs plānoto un realizēto 
darba produktivitāti Latvijas uzņēmumos (ar retiem izņēmumiem) nav iespējams realizēt. Problēmas 
šajā jomā ir gan vidējiem, gan maziem uzņēmumiem, tāpēc nepieciešama darba intensifikācija, ko 
panāk ar rūpīgu darba procesa un darba laika izlietojuma izpēti. 

Darba laika izlietojuma izpēte un darba normēšana uzņēmumā nenoliedzami veicina produktivitātes 
pieaugumu, ļaujot noteikt precīzas operāciju un izstrādājumu darbietilpības, tādējādi paaugstinot 
izstrādājumu rentabilitāti, kas ir īpaši aktuāli uzņēmumos ar mainīgu sortimentu. 

Precīzi noteikts darba laika izlietojums nodrošina precīzu izmaksu aprēķinu, kas, savukārt, ir pamats 
konkurētspējīgas cenas noteikšanai. Analizējot un optimizējot darba paņēmienus, samazinās operatora 
darba izpildes kļūdu apjoms, līdz ar to samazinās operāciju un izstrādājumu darbietilpība. Tāpat darba 
paņēmienu analīze un optimizācija uzlabo izstrādājumu tehnoloģiskā izpildījuma kvalitāti. 

Materiālā darba procesa izpēte un darba laika normēšana apskatīta vispārinātā formā. Katrā no nozarēm, 
vai tā ir ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas nozare, nepieciešama pielāgošana un koriģēšana 
atbilstoši veicamajam darbam (operācijai) un atbilstoši darba izpildes niansēm, tomēr pamatprocess ir 
vienāds visās nozarēs. 

Darba procesa izpēte nav veicama vienā dienā vai nedēļā. Tas ir ilgstošs process, kuru veic pakāpeniski, 
pamazām uzlabojot darba organizāciju visā uzņēmumā. Laiks un darbs, kas ieguldīts izpētes procesā, 
tiek atpelnīts ar uzviju, kad izrādās, ka ir iespējams izpildīt vairāk pasūtījumu nekā tajā pašā laika periodā 
līdz šim.

Arī darba laika normēšana uzņēmumā ieviešama pakāpeniski, laika gaitā apkopojot informāciju par 
visiem uzņēmumā veicamajiem darbiem un nosakot laika normu katram no tiem. Darba laika normas 
ieviešana saistīta ar pārmaiņām izpildītāja darbā un tā uzraudzību.



-46- -47-

IZMaNtOtIE aVOtI

▶ George Kanawaty, Introduction to work study, ISBN 92-2107108-1, International Labour Office, 
1992 – 524 p.

▶ Lawrence S. Aft, Work measurement and methods improvement, ISBN 1471370894, John Wiley & 
Sons, Inc. 2000 - 452 p.

▶ Gaither, N.: Production and operations management, The Dryden Press, a division of Holt, Rinehart 
and Winston, Inc., Copyright 1990, 1987, 1984, 1980.

▶ Maynard, H. B., Stegemerton, G.J., and Schwab, J.L. (1948) “Methods-time Measurement”, New 
York: McGraw-Hill

▶ Maynard H. B., Industrial Engineering Handbook, 3rd Edition, Mc.Graw-Hill Book Co., Pennsilvania, 
USA, 1984

▶ Grandjean, E.: Fitting the task to Man, 4th Edition, Taylor & Francis London /New York/ Philadelphia, 
1988, ISBN 0-85066-380-6

▶ The MTM Association of Standards and Research,  http://www.mtm.org/ 

▶ Karger, D. W. And Hancock, W.M., 1982. Advanced work measurement, New York: Industrial Press

▶ Karger, Delmar W. & Bayha, Franklin H. Engineered Work Measurement, Fourth Edition. ISBN (0-
8311-) 1170-4, Industrial Press New York, 1987

▶ Пашуто В.П. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии: учебно-практическое 
пособие. - М: КНОРУС, 2005. – 320 с.

▶ «Научная организация труда в швейной промышленности», Москва, «Легкая индустрия», 1980. 
– 214 c.

▶ Standard Time Systems and Production Planning & Control Software, World Trade Center Helsinki, 
www.AJ-Consultants.com; http://www.aj-consultants.com/computerizedmtm2.html

▶ The UK MTM Associationhttp://www.ukmtm.co.uk/systems/mtm-2.asp

▶ Beļakova Dana. Darba normēšanas pilnveidošana Latvijas šūšanas uzņēmumos: promocijas darbs, 
Rīgas Tehniskā universitāte. Rīga: [RTU], 2010. 180 lpp.

▶ Proplanner, http://www.proplanner.com/

▶ Darba aizsardzība uzņēmumā, Latvijas Darba devēju konfederācija ©, 2013

▶ Gantt Chart Software http://www.smartsheet.com/gantt-chart-software

▶ Gantt Chart http://www.youtube.com/watch?v=CW_wGSFavTc

▶ R.M.Currie, Work Study, 4th ed. / rev. by Joseph E. Faraday, Published: London: Pitman, for the 
British Institute of Management, 1977; ISBN: 0273009591, 326 p.

▶ International Labour Organization www.ilo.org.

▶ Ministru kabineta 2007. gada 2. oktobra noteikumi Nr. 660 „Darba vides iekšējās uzraudzības 
veikšanas kārtība”.

▶ Predetermined motion time systems http://www.ims-productivity.com/page.cfm/content  
Predetermined-motion-time-systems-PMTS/

▶ REFA http://www.refa-consulting.de/home



-48-

PIELIKuMI

1. PIELIKUMS. HRoNometRēŠANA

Metodi lieto operatīvā laika mērīšanai, ja operāciju elementi cikliski atkārtojas. Hronometrējot nosaka 
darba procesa pamatelementu (operāciju, paņēmienu, kustību), kas cikliski atkārtojas, izpildes laiku un 
secību, kā arī atsevišķus sagatavošanās – pabeigšanas vai darba vietas apkalpošanas darbu elementus.

Hronometrēšanas procesā:

▶ nosaka operācijas elementu izpildes laikus (paņēmieni un kustības), normu vai laika 
normatīvu aprēķinam; 

▶ izpēta priekšzīmīgus darba paņēmienus un metodes, ar mērķi nodot tās plašam 
darbinieku lokam;

▶ pārbauda noteiktās izstrādes normas; 
▶ noskaidro normu neizpildes iemeslus;
▶ noskaidro iekārtas un operatora faktisko noslodzi operācijas laikā;
▶ noskaidro iespējas, kā atvieglot operācijas izpildi.

Sagatavošanas procesā novērotājs iepazīstas ar normējamās operācijas tehnoloģisko procesu, analizē 
to, sadala operāciju elementos, iepazīstas ar iekārtas darba režīmu un darba vietas organizāciju, visas 
nepilnības novērš pirms novērojumu sākšanas. Izvēloties izpildītāju, ievēro viņa normas izpildes līmeni, 
kvalifikāciju. 

Pirms hronometrēšanas nosaka nepieciešamo novērojumu skaitu atkarībā no operācijas elementu 
ilguma, ražošanas tipa un nepieciešamās datu precizitātes. Matemātisku sakarību starp novērojumu 
skaitu, hronometrēšanas rindas stabilitātes koeficientu un izstrādājamo normu precizitāti dažāda tipa 
ražotnēs atspoguļo vienādojums:

kur:

m  nepieciešamais novērojumu skaits;
tk lielums, kas ņem vērā normatīvo novirzi, aprēķinos pieņemams, vienlīdzīgs ar “2”, kas 

piešķir veiktajiem aprēķiniem varbūtību 0,9545;
ks   normatīvais hronometrēšanas rindas stabilitātes koeficients;
c   nepieciešamā novērošanas precizitāte, %.

kur:

tmax, tmin maksimālais un minimālais operācijas elementa ilgums hronorindā.

Ja aprēķinātais faktiskais stabilitātes koeficients ir mazāks vai vienāds ar normatīvo (1.1. tab.), hronorindu 
uzskata par stabilu, bet pašu novērojumu – par kvalitatīvu. Ja faktiskais stabilitātes koeficients pārsniedz 
normatīvo, jāizslēdz viens maksimālais/minimālais vai abi mērījumi, pie tam, izslēgto mērījumu skaits 
(defektīvie un izslēgtie apstrādes laikā) nedrīkst pārsniegt 15 % no visiem mērījumiem. Jauno stabilitātes 
koeficientu salīdzina ar normālo, ja arī tad tas pārsniedz normatīvo, tiek veikts vēl viens novērojums.
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12500
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2
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1.1. tabula
Normatīvie hronorindas stabilitātes koeficienti23

Ražošanas tips un 
pētāmā elementa 

ilgums, s

Normatīvais hronorindas stabilitātes koeficients

Mašīnas darbs Mašīnas-roku 
darbs

Novērojot 
iekārtas darbu Roku darbs

Masu
līdz 10 1,2 1,5 1,5 2,0
virs 10 1,1 1,2 1,3 1,5

Lielsēriju
līdz 10 1,2 1,6 1,8 2,3
virs 10 1,1 1,3 1,5 1,7

Sēriju
līdz 10 1,2 2,0 2,0 2,5
virs 10 1,1 1,6 1,8 2,3

Mazsēriju/individuālā 1,2 2,0 2,5 3,0

Laika izlietojuma fiksēšanas precizitāte ir atkarīga no pētāmā elementa ilguma: ≥ 10 sekundes, laika 
izlietojumu fiksē ar precizitāti līdz 0,1 sekundei, bet ja ilgums pārsniedz ≤ 10  sekundes, pieļauj precizitāti 
līdz 0,5 sekundēm.

Mērījumu skaitu var noteikt arī pēc tabulām (1.2. tab.)

1.2. tabula
Viena hronometrēšanas novērojuma mērījumu skaits24

Darba raksturs un izpildītāja 
iesaistes līmenis

Darba elementa ilgums, s

līdz 15,0 15 -60 virs 60

Mašīnu 8 – 10 8 – 10 5 – 9

Mašīnu-roku 22 – 26 18 – 21 14 – 18

Roku 37 – 42 26 – 30 21 – 26

Hronometrēšanu lietderīgi veikt 50-60min pēc maiņas sākuma un 1,5-2 stundas līdz darba laika beigām.

Hronometrēšanas formalizēta secība:

1. Operācijas analīze un sadalīšana elementos, jānovērtē:

▶ darbinieka īpašības (spējas, raksturs);
▶ ražošanas līdzekļa raksturojumi (iekārtas tips, tehniskais stāvoklis);
▶ darba vietas iekārtojums;
▶ darba veids, ko veic darbinieks.

Operācijas elementi – mazi operācijas komponenti (norises laiks < 3min), kuros sadala 
operāciju, lai tos ērti izmērītu un analizētu. Operācijas elementi viens no otra atdalāmi ar 
fiksācijas punktiem.

Fiksācijas punkti – asi izteikti (pēc skaņas vai vizuāli) operācijas elementu sākuma un beigu 
momenti, tie fiksē viena kustību elementa beigas un nākamā elementa sākumu.

2. Elementu norises laiku – novērojamo laiku mērīšana ar hronometra palīdzību; 

23. Пашуто В.П. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии: учебно-практическое пособие. - М: КНОРУС, 2005. – 320 с.
24. Пашуто В.П. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии: учебно-практическое пособие. - М: КНОРУС, 2005. – 320 с.
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3. Operācijas elementu normēšana (analītiski vai ar MTM), lai iegūtu hronometrētā laika 
novērojumu, salīdzinot ar standarta laika normu;

4. Analītiski aprēķināto laiku salīdzināšana ar novēroto katra operācijas elementa izpildes laiku;

5. Normatīvu izvēle, pieņemot vēlamāko no izpildes laikiem vai vidējo aritmētisko; novirze starp 
faktisko, t.i., pa elementiem hronometrēto laiku un normatīvo laiku, t.i., analītiski aprēķināto, 
pa cikliem nedrīkst pārsniegt 5%;

6. Standartlaika noteikšana, pieskaitot pieļaujamos laika zudumus.

Mērījumu rezultātus apkopo hronometrēšanas kartē. Otrā kartes pusē atzīmē katra elementa sākuma 
un beigu fiksācijas punktus. Ja nepieciešams, zīmē operācijas shēmu u.c., kas atvieglo rezultātu 
salīdzināšanu.

Hronometrēšanas kartē jāatspoguļo arī gadījumi, kad hronometrēšanas laikā rodas pārtraukumi vai 
mērījumi kādu iemeslu pēc ir kļūdaini.

Seko rezultātu apstrāde. Tā sākas ar elementu ilguma noteikšanu. Rezultātā iegūst katra elementa 
hronorindu. Hronometrēšanas rindā elementu ilgums ir atšķirīgs, to nosaka objektīvie operācijas izpildes 
apstākļi, bet atsevišķos gadījumos hronorindā var būt lielumi, kas krasi atšķiras no citiem. Tie ir kļūdaini 
mērījumi, tāpēc no tālākā aprēķina izslēdzami. 
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2. PIELIKUMS. dARBA NoRmēŠANA AR miKRoeLemeNtu metodi 

2.1.  DATU KARTE

Darba laika normēšanai ar mikroelementu metodi25,26,27 izmanto datu karti (2.1. tab).

2.1. tabula

Mikroelementu metodes datu karte

Attālums GA GB GC PA PB PC

-5 3 7 14 3 10 21

-15 6 10 19 6 15 26

-30 9 14 23 11 19 30

-45 13 18 27 15 24 36

-80 17 23 32 20 30 41

> 2KG GW: 1kg = 1TMU PW: 5kg = 1TMU

A R E C S F B

14 6 7 15 18 9 61

2.2. SIMBOLU ATŠIFRĒJUMS

G – Get ņemt
GA vienkārši
GB nedaudz sarežģīti, precīzi
GC ļoti sarežģīti, precīzi
GW ņemt smagumu

P – Put nolikt
PA vienkārši
PB nedaudz sarežģīti, precīzi
PC ļoti sarežģīti, precīzi
PW nolikt smagumu

A (arm)  īslaicīga uzspiešana
R (regrasp)  paņēmiena maiņa, pirksti vai plauksta
e (eyes)  acis
C (circle)  griešana pa loku
S (step)  iešana
F (foot)  pēdu kustības
B (bend,arise) ķermeņa kustības
 celties, sēsties; 
 liekties, atliekties; 
 pietupties, piecelties

25. The MTM Association of Standards and Research,  http://www.mtm.org/ 
26. Standard Time Systems and Production Planning & Control Software, World Trade Center Helsinki, www.AJ-Consultants.com; http://www.aj-consultants.

com/computerizedmtm2.html
27. The UK MTM Associationhttp://www.ukmtm.co.uk/systems/mtm-2.asp
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2.3. IETEKMĒJOŠIE FAKTORI

Attālums 

▶ pārvietošanas attālumu diapazoni sastādīti, ievērojot cilvēka fizioloģiskās iespējas;
▶ 80 cm ir maksimums, un to lietot nav ieteicams, vai var lietot īpašos gadījumos, ja 

citādi nav iespējams;
▶ kustības attālumu noapaļo uz augšu
 5  0-5
 15  6-15
 30  16-30
 45  31-45
 80  virs 45

Smagums elementam „paņemt”

▶ ja smagums līdz 2 kg 1 rokai, tad papildus laiks netiek dots;
▶ ja vairāk par 2 kg (2,25), papildus tiek dots GW un cipars, kas noapaļots līdz tuvākajam 

pilnajam

piemēram 

2,25kg  3kg

katrs 1 kg dod 1 TMU, tātad 3kg=3TMU

Smagums elementam „nolikt”

▶ ja smagums līdz 2 kg 1 rokai, tad papildus laiks netiek dots;
▶ ja vairāk par 2 kg (2,25), papildus tiek dots PW un svars, kas noapaļots līdz tuvākajiem 

5kg;
▶ katri 5 kg dod 1 TMU

piemēram

2,25kg  5kg  PW5  1TMU

5.1kg  10kg   PW10  2TMU

2.4. ROKU UN PIRKSTU KUSTĪBAS, LAI PAŅEMTU OBJEKTU

GA vienkārši izstiept roku ar izstieptiem pirkstiem, nepaņemot

GB viena kustība, lai paņemtu (iekļautas pirkstu kustības)

GC vairāk nekā viena kustība, lai paņemtu objektu rokā, vairāk nekā viena pirkstu kustība

Kustības noteikšanas algoritms

Ņemt 
vienkārši?

Jā - GA

Nē – Vai pietiek ar 
vienu pirksta kustību?

Jā - GB

Nē - GC
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2.5. ROKU UN PIRKSTU KUSTĪBAS, 
LAI NOLIKTU OBJEKTU, SAVIETOTU DETAĻAS

elementu P darbā ir daudz vairāk nekā G

PA nepārtraukta, līgana nolikšanas kustība bez precizitātes (nomest)

PB nepārprotamas koriģējošas kustības noliekot (neliela precizitāte – virziena maiņa, neliela 
apstāšanās, objekts rokā vai virza pa galdu ar pirkstiem uz noteiktu vietu)

PC nolikt precīzi (savietot detaļas, ielikt atverē)

Kustības noteikšanas algoritms

a – uZSPIESt=14tMu
papildus pie citām kustībām

piemēram

ieslēgt mašīnu GC attālums + A
pavilkšanas kustība
pedāļa nospiešana
spiedpogu saspiešana utt.

R – PĀRTVERT=6TMU
papildus pie citām kustībām

piemēram

mainīt pirkstu vai plaukstas izvietojumu
mainīt objekta izvienojumu rokā vai uz galda
darba laikā kaut ko pielabot, mainot pirkstu un plaukstu stāvokli
jāpievieno nepārtraukti, jo pirkstu un plaukstu stāvoklis mainās nepārtraukti

E – ACU KUSTĪBAS=7TMU
papildus pie citām kustībām

piemēram

vizuāli kaut ko noteikt
skatīties no vienas vietas uz otru, lai noteiktu, kur kas atrodas
acu kustībām nevajadzētu būt daudz, jo strādājošajam jāpārzina lietu izvietojums

C – APĻVEIDA KUSTĪBAS = 15TMU
papildus pie citām kustībām

piemēram

kustības pa liektu trajektoriju
diega uztīšana
lielas detaļas nolikšana

Nolikt ar nepārtrauktu 
kustību?

Jā - PA

Nē – Nepārprotamas 
koriģējošas kustības?

Jā - PB

Nē - PC
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S – SOLIS, IEŠANA = 18TMU
papildus pie citām kustībām

piemēram

kājas kustība kopā ar ķermeni
kāja uz priekšu, sānis vai uz mugurpusi vairāk par 30cm, ķermenis nekustīgs
ķermenis kustas līdzi kājām pa labi, pa kreisi uz priekšu, sēžot vai stāvot (ja stāvot, tad 
noliekšanās ne zemāk par vidukļa līmeni)

piemēram

vidējs soļa garums 70cm
5 m = 5 : 0.7m = 7,14 vidējais soļu skaits
S7 = 7*18 = 126TMU
tāds rezultāts būtiski palielina laika normu, tādēļ iespējami jāizvairās no strādājošā 
celšanās un iešanas darba laikā

F – PĒDAS KUSTĪBA = 9TMU
papildus pie citām kustībām

piemēram

pēda kustas no normālā stāvokļa līdz 30cm
darbs pie preses – nolikt kāju uz pedāļa

B – ĶERMEŅA KUSTĪBAS = 61TMU
papildus pie citām kustībām

piemēram

ķermeņa kustības no normālā stāvokļa un atpakaļ
piecelties un apsēsties
noliekties un atliekties
notupties un piecelties
atnāk uz darbu, apsēžas un aizejot pieceļas – dala uz visām operācijām, gandrīz kā 
palīglaiks, tomēr darba laiks

2.6. DARBA KUSTĪBU PIERAKSTA KARTE

Veicot jebkuru analīzi, racionalizāciju, projektēšanu, jebkuru normēšanas – pētniecisko darbu, kurā ir 
nepieciešana darba procesa dalīšana mikroelementos, izmanto kartes kustību attēlošanai ar simboliem 
un to novērtēšanai laikā (2.2. tabula). 

2.2. tabula

Operācijas apraksts: Strādnieks ceļ no grīdas auduma 
baķi 17kg, nes 6m un noliek uz galda 1m augstumā

Analizēja:
Datums:

Kreisā roka Frekvence Simbols TMU Simbols Frekvence Labā roka
61 B Noliecas un pieceļas
27 GC45 Paņem
9 GW9 Smagumu paņem

162 S 9 Iet 6 soļus
24 PB45 Noliek
2 PW10 Smagumu noliek

24 R 4 Paņēmiena maiņa
19 PB30 Uz sevi, novieto rulli

328
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2.7. KUSTĪBU KARTES AIZPILDĪŠANAS NOTEIKUMI

▶ kustības kartē ieraksta secīgi, atsevišķi labajai un kreisajai rokai (2.2. tab);
▶ precīzi klasificē kustības un pareizi nosaka kustību ietekmējošos faktorus;
▶ roku, pirkstu un delnu kustības šķiro tabulas stabiņā, atbilstoši “labā” vai “kreisā” roka;
▶ acu, kāju un ķermeņa kustības vienmēr raksta “labās” rokas stabiņā, tikai izņēmuma 

gadījumos “kreisās” rokas stabiņā;
▶ pārlikšanas kustību (kustības veids, kad priekšmets jāpārliek no vienas rokas otrā) 

raksta tās rokas stabiņā, kura saņem priekšmetu;
▶ mašīndarbu apzīmē ar simbolu TS un ieraksta labajā pusē;
▶ ja ņem ar abām rokām, tad aizpilda kartes labo pusi, bet kreisajā ieraksta “=“;
▶ ja ņem ar izvērstām rokām, labā roka veic garāku attālumu;
▶ ja kustas pirksti un plauksta, ievēro “R”, turklāt saskaita, cik reizes notikusi pozīcijas 

maiņa;
▶ ja dažādas detaļas, tad aizpilda abas puses, ja vienādas, tad labo pusi;
▶ ja kustas tikai labā roka, tad kreiso pusi tabulā neaizpilda un – otrādi;
▶ ja aizpilda abas kartes puses, TMU skaita pēc lielākā attāluma;
▶ attālumu nosaka no centra cilvēka priekšā,
▶ ja ņem ar abām rokām, smagumu skaita vienai rokai.

2.8. SAVIENOJAMAS UN NESAVIENOJAMAS KUSTĪBAS

Labā roka

K
re

isā
 ro

ka

Kustība ŅEMT NOLIKT

ŅEMT

GA GB GC PA PB
O*W PC

GA

GB

GC

NOLIKT

PA

PB

PC

 viegli izdarāms grūti

 *O = ĀRPUS W = NORMĀLAS REDZAMĪBAS ROBEŽĀS

GA

GB

GC GC2

PA

PB GC2 PB2*

PC PC2 PC2 PC2

GA GB GC PA PB PC

*Ja PB tiek veikts vienlaikus ar PB, papildus PB2 tiek ņemts 
tikai, ja darbības ir ārpus normālās redzamības robežām
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3. PIELIKUMS. PiemēRS. dARBA LAiKA ANALĪtiSKā NoRmēŠANA

Noteikt darba laika normu l cm garas šuves sašūšanai ar universālo sašūšanas šujmašīnu.

1) Novērtē izpildāmo operāciju –operācijas izpildē tiek lietota mašīna, tāpēc tās darbības 
laiks operācijas laika normā jānosaka, lietojot analītisko aprēķinu metodi; 

2) Uzzīmē darba vietas iekārtojuma shēmu un operācijas laikā veicamo kustību un to 
attāluma shēmu;

3) Sastāda lietojamo tehnisko līdzekļu specifikāciju/uzskaitījumu – iekārta, ierīces, darba 
instrumenti;

4) Noskaidro lietojamās iekārtas tukšgaitas darba ātrumu;

5) Nosaka normējamās operācijas sarežģītību saskaņā ar nozares normatīviem vai 
vispārpieņemto darbu gradāciju nozarē;

6) Nosaka izpildāmās operācijas operatīvā laika tOP sastāvdaļas un to ilgumu:
 Piemērā mašīnroku operācijas operatīvā laika sastāvdaļas ir:

kur:

tmR mašīnroku operācijas pamata laiks, sek.;
tpārtv. laiks visiem pārtvērieniem, sek.;
tpagr. laiks visiem pagriezieniem, sek.;
tpalīgp. laiks visiem palīgpaņēmieniem, sek.;
tkval. laiks kvalitātes kontrolei, sek.

7) Nosaka operācijas pamata laiku tmR:
 Tā kā piemēra gadījumā – mašīnšuves izpildes laikā drāna vai tās kārtas ir jāpietur ar 

rokām, vadot tās zem šujmašīnas adatas, tad ik pa brīdim jāpārtrauc šūšana un jāveic 
šuvekļa pārtveršanas kustības. Tādējādi, l cm garās šuves izpilde tiek sadalīta vairākos 
līdzīga garuma bezpārtvēriena posmos lb.p.. Bezpārtvēriena posma garums atkarīgs no 
šuves un vīles veida un konfigurācijas. Šī viena posma nošūšanas ilgums ir analītiski 
izskaitļojams atkarībā no dūrienu skaita vienā centimetrā m, šujmašīnas galvenās 
vārpstas griešanās ātruma tukšgaitā, min-1, n un šujmašīnas galvenās vārpstas 
tukšgaitas griešanās ātruma izmantošanas koeficienta k, kurš, savukārt, ir atkarīgs no 
veicamās šūšanas darbības sarežģītības.

 

kur:

tmR mašīnroku darbs, sek;
m  dūrienu skaits 1cm vīles vai šuves;
lb.p. šuves garums bez pārtveršanas, cm;
k   mašīnas galvenās vārpstas tukšgaitas griešanās ātruma izmantošanas koeficients;
n  mašīnas galvenās vārpstas griešanās ātrums tukšgaitā, min-1;
0.3  laiks mašīnas palaišanai vai apturēšanai roku pārtveršanas kustības laikā.

tttttt kvalpalīgppagrpārtv.MROP .... ++++=

kn

m lt pbpb
MR 3.0

*

60** ....
+=



-56- -57-

8) Nosaka ar pamata laiku nesaraujami saistītos palīglaikus. To noteikšanai var lietot 
mikroelementu metodes, hronometrēšanu vai nozares normatīvus:
▶ laiku visām pārtveršanas operācijām šūšanas laikā – tpārtv. nosaka, ņemot vērā 

šuves garumu bez pārtveršanas lb.p. un normatīvo laiku 1 pārtvērienam, t1
pārtv

  

kur:

apārtv. pārtvērienu skaits, vesels skaitlis;
l   šuves vai vīles garums, cm;
lb.p. šuves garums bez pārtveršanas, cm;

▶ zinot pārtvērienu skaitu, nosaka laiku visiem pārtvērieniem:

▶ šūšanas darbība tiek pārtraukta arī krasu šūšanas virziena maiņu gadījumos – 
sašujamo detaļu stūros. Te tiek tērēts laiks pagriezieniem tpagr – tas ir atkarīgs no 
izpildāmās šuves, vīles veida, iekārtas veida.  

9) Nosaka visu kustību kopējo laiku, kas nepieciešams pamata darba uzsākšanai un nobeigšanai, 
palīgdarbību laiku tpalīg. – sašujamo detaļu paņemšana, salikšana kopā, iekārtošana zem 
šujmašīnas adatas, spiedpēdas nolaišana, reversšuves izpilde garās šuves galos, diegu 
nogriešana, šuvekļa noņemšana no darba zonas un nolikšana malā u.c.

10) Nosaka pamata darba rezultāta kvalitātes kontroles laiku.

12) Sasummē visus aprēķinātos un noteiktos darba laika elementus, tā iegūstot operatīvo 
laiku tOP.  

13) Nosaka laika normatīvu t tehnoloģiski nedalāmai operācijai:

kur:

asag.nob. sagatavošanas – nobeiguma un darba vietas apkalpošanas laiks % – no nozares 
normatīviem vai hronometrēšanas dati;

aatp.  atpūtas un personīgo vajadzību laiks % (saskaņā ar ILO normatīviem). 

l

la
pb

pārtv 1
..

. −=

* 1

... tat pārtvpārtvpārtv =

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛ +
+=

100
1 ... aat atpnobsag

OPt
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PATEICĪBAS

Metodoloģijas izstrādātāji izsaka pateicību LDDK, LR Labklājības ministrijas un VDI darbiniekiem 
par konstruktīvu sadarbību, centību un atbalstu „Darba normēšanas metodoloģijas un pilotprojektu” 
izstrādāšanas laikā.

Metodoloģijas un pilotprojektu izstrādāšanas laikā tieši vai netieši piedalījās, un deva savu ieguldījumu 
projekta veiksmīgai realizācijai:

Līga menģelsone

(Latvijas darba devēju konfederācija)

marija Simonova

(Latvijas darba devēju konfederācija)

Agris derkevics

(Latvijas darba devēju konfederācija)

egīls Gribačenoks

(Latvijas darba devēju konfederācija)

dagnija Baldiņa

(Latvijas darba devēju konfederācija)

ineta Vjakse

(LR Labklājības ministrija)

jolanta Geduša

(LR Labklājības ministrija)

Atsevišķi vēlamies pateikties pilotprojektu uzņēmumiem SiA RBSSkals Serviss un tā vadītājam 
Paulam upeniekam, kā arī SiA tRoLL Smiltene un tā vadītājam Andrim Krūmiņam. 

LIELS PALDIES ŠO UZņĒMUMA DARBINIEKIEM, 
KURI TIEŠI PIEDALĪJĀS PILOTPROJEKTA REALIZĀCIJĀ!


