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Harvestera darba laika reģistrēšanas norādījumi 

 

Šī dokumenta mērķis ir aprakstīt vispārējās prasības darba laika reģistrēšanai kokmateriālu 

sagatavošanas tehnikā jeb harvesterā. 

Darba laika un ar to saistīto datu kvalitatīvu analīzi iespējams veikt, ja darba laiks un tā 

pārtraukumi ir reģistrēti atbilstoši reālajai situācijai darbā. 

Darba laika reģistrāciju veic, izmantojot harvestera datorprogrammā iestrādāto 

funkcionalitāti.  

 

1. Harvestera darba laika uzskaites sistēmā operators reģistrējas ar pilnu vārdu un uzvārdu. 

2. Harvestera datorprogrammā vienmēr ir aktīva viena operatora darba maiņa. 

3. Harvestera datorprogrammā darba laika pārtraukumu reģistrē ja tā ilgums ir 15min. un 

vairāk. 

4. Darba laika pārtraukuma iemeslus reģistrē atbilstoši harvestera datorprogrammā 

dotajām izvēlnēm, atzīmējot atbilstošāko iemeslu. 

5. Katrai cirsmai darba laika uzskaiti veic atsevišķi. 

 

 
 

6. Darba laika pārtraukumu iemesli dažādu ražotāju harvesteriem var atšķirties. Šajā 

dokumentā ir norādīti izplatītākie.  

6.1. Pārtraukumu “Pasīvais laiks” vai “Zaudētais laiks” reģistrē šādos gadījumos:  

6.1.1.  darbi ir pārtraukti saistībā ar laika vai citiem apstākļiem; 

6.1.2.  pusdienas pārtraukums; 

6.1.3.  brīvdienas un svētku dienas; 

6.1.4.  nav darba. 

6.2. Pārtraukumu “Cits darbs” reģistrē šādos gadījumos: 

6.2.1.  pievešanas ceļu uzturēšanas darbi; 

6.2.2.  īsie pārbraucieni cirsmas ietvaros. 

6.3. Pārtraukumu “Traucējums” reģistrē šādos gadījumos: 

6.3.1.  harvesters iestidzis; 

6.3.2.  citas tehnikas vilkšana; 

6.3.3.  darbu kontrolētāju un citu apmeklētāju vizīte; 

6.3.4.  darbu plānošana; 

6.3.5.  īslaicīga darbu apstādināšana; 

6.3.6.  ūdensteces šķērsojuma veidošana; 

6.3.7.  citi traucējumi. 

  

Ievads 

 

Darba laika reģistrēšana 

 

Darba laika pārtraukumu iemesli 
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6.4. Pārtraukumu “Piekabes transportēšana” reģistrē šādos gadījumos: 

6.4.1.  tehnikas pārvietošana ar treileri vai pārvietošanās savā gaitā; 

6.4.2.  degvielas un citu tehnisko šķidrumu, kā arī dzīvojamo vagonu un darbinieku 

pārvietošana. 

6.5. Ar tehnikas remontu un apkopēm saistītos pārtraukumus reģistrē kā: 

6.5.1.  remonta gaidīšana; 

6.5.2.  remonts; 

6.5.3.  apkope. 

 

 
 

7. Kalendārais laiks – kopējais cirsmas izstrādes laiks, kurā ir iekļauts tehnikas izmantošanas 

un laiks, kad mašīna netiek izmantota (zaudētais laiks). 

8. Zaudētais laiks – laiks kad tehnika ir tehniski gatava darbam, bet netiek izmantota, 

piemēram, nav darba, brīvdienās nestrādā. 

9. Darba laiks – iekļauj Efektīvo laiku (G15) un dīkstāves laiku.  

10. Efektīvais laiks (G15) – vadoties pēc harvestera sensoru informācijas, laiks, kurā iekļauts 

koku apstrādes process, īsa pārvietošanās pa cirsmu un īsie pārtraukumi līdz 15 min. 

11. Darba stunda G15 – viena Efektīvā laika (G15) stunda.  

12. Dīkstāves – laiks kad harvestera dators nesaņem nevienu signālu no moduļiem, tajā 

iekļauti visi pārtraukumi kas garāki par īsajiem pārtraukumiem un ir reģistrēti, kā remonti, 

remontu gaidīšana, apkopes, tehnikas transportēšana ar piekabi un traucējumi.  

 

 

Uzskaites laiki un to iedalījums 

 


