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Moduļa “Efektīvas darba metodes mašinizētajā mežizstrādē” apraksts 

 

Moduļa mērķis Attīstīt izglītojamā spējas izmantot efektīvas darba metodes, veicot mašinizētas mežizstrādes 

darbus. 
 

Moduļa uzdevumi 

 

Pilnveidot izglītojamā prasmes:  

1. analizēt darba ražīguma rādītājus un to ietekmējošos faktorus; 

2. organizēt meža mašīnu operatoru darbu un mašīnu apgādi; 

3. plānot cirsmu darbus mašinizētā mežizstrādē; 

4. izmantot efektīvas darba metodes koksnes produktu sagatavošanā ar harvesteru un 

pievešanā ar forvarderu. 

Moduļa ieejas nosacījumi Vidējā izglītība un apgūti moduļi “Mežsaimniecības pamati”, “Meža darbu plānošana”,  “Meža 

atjaunošana un kopšana”. 

Moduļa apguves 

novērtēšana 

Moduļa apguves rezultātā izglītojamais kārto pārbaudījumu – rakstiskā veidā atbild uz 

jautājumiem par darba ražīgumu ietekmējošiem faktoriem, meža mašīnu operatoru darba 

organizēšanu, mašīnu apgādi, cirsmu darbu plānošanu mašinizētā mežizstrādē un dažādu 

mašinizētās mežizstrādes darba metožu izmantošanu. Demonstrē ražīgākās darba metodes ar 

meža mašīnām mežā vai prezentē telpā. 
 

Moduļa nozīme/ 

pielietojamība 

Moduļa apguves rezultātā izglītojamais, veicot mašinizētas mežizstrādes darbus vai nodrošinot to 

veikšanu, organizēs savu un kolēģu darbu efektīvāk, uzlabos darba ražīgumu, cels darba kvalitāti 

un palielinās darba apjomu.  

Minimālais stundu skaits 32 stundas.  

  



 

Pieaugušo izglītības modulis “Efektīvas darba metodes mašinizētajā mežizstrādē” 

3 

 

 

 

MODUĻA “EFEKTĪVAS DARBA METODES MAŠINIZĒTAJĀ MEŽIZSTRĀDĒ” SATURS 

 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Temats 

(apjoms% no 

kopējā moduļa 

apjoma) 

Ieteicamais 

saturs 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Idejas īstenošanai 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1. Spēj: aprēķināt darba 

ražīgumu un tā ietekmi uz 

mašinizētās mežizstrādes 

izmaksām. 

 

Zina: darba ražīgumu 

ietekmējošos faktorus, 

ražīguma un vienkāršas 

izmaksu aprēķināšanas 

metodes.  

 

Izprot: darba ražīguma 

ietekmi uz darba rezultātu. 

1. Darba 

ražīgums un 

izmaksas 

mašinizētā 

mežizstrādē.  

 

(24%) 

1.1. Darba ražīguma 

būtība un 

aprēķināšana. 

 

Aprēķina darba 

ražīgumu pēc 

dotajiem parametriem, 

nosauc ražīgumu 

ietekmējošos faktorus. 

 

Aprēķina darba 

ražīgumu pēc dotajiem 

parametriem, 

izskaidro faktorus, 

kas ietekmē ražīgumu.  

 

Patstāvīgais darbs: 

izglītojamais saņem 

darba lapas, veic darba 

aprēķina ražīgumu, 

pārbauda aprēķinus darba 

vidē. 

1.2. Darba ražīgumu 

ietekmējošie faktori, 

darba ražīguma 

ietekme uz 

izmaksām. 

Aprēķina vidējās 

izmaksas pēc dotajiem 

ražīguma un izmaksu 

parametriem, 

raksturo izmaksu 

atšķirības pie 

dažādiem ražīguma 

līmeņiem. 

Aprēķina vidējās 

izmaksas pēc dotajiem 

ražīguma un izmaksu 

parametriem, 

izskaidro ražīguma 

ietekmi uz izmaksām. 

Patstāvīgais darbs: 

izglītojamais saņem 

darba lapas ar dažādiem 

ražīguma un izmaksu 

parametriem, veic 

aprēķinus,  aizpilda 

tabulu un salīdzina 
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rezultātus, analizē 

rezultātus. 

2. Spēj: noteikt optimālu 

meža mašīnu izmantošanas 

intensitāti. 

 

Zina: meža mašīnu 

operatoru komandu 

veidošanas, darba maiņu 

organizēšanas un mašīnu 

apgādes principus.  

 

Izprot: darba 

organizēšanas ietekmi uz 

meža mašīnu efektīvu 

izmantošanu. 

2.1. Komandas 

darbs mašinizētā 

mežizstrādē.  

(19%) 

 

2.1.1. Meža mašīnu 

operatoru komandu 

veidošana. 

 

2.1.2. Darba maiņu 

organizēšana. 

 

2.1.3. Darba laika 

izmantošana. 

 

Raksturo galvenos 

meža mašīnu 

operatoru sadarbības 

principus. 

Nosauc optimālos 

darba maiņu režīmus, 

raksturo darba maiņā 

veicamās darbības. 

 

Raksturo galvenos 

meža mašīnu 

operatoru sadarbības 

principus, izskaidro 

sadarbības ietekmi uz 

darba rezultātu. 

Nosauc optimālos 

darba maiņu režīmus, 

izskaidro katras darba 

maiņā veicamās 

darbības ietekmi uz 

darba rezultātu. 

Prāta vētra, darbs grupās: 

izglītojamie grupās nosauc 

meža mašīnu operatoru 

sadarbības principus, 

atbilstoši uzdevumam 

plāno optimālu darbu 

maiņās, analizē maiņu 

darba plusus un mīnusus, 

to ietekmi uz darba 

ražīgumu. 

2.2. Meža mašīnu 

apgāde. 

 

 

2.2.1. Meža mašīnu 

apgādes principi. 

Raksturo meža 

mašīnu apgādes 

principus, novērtē 

mašīnu dīkstāvju 

izmaksas. 

Raksturo meža 

mašīnu apgādes 

principus, izskaidro 

mašīnu dīkstāvju 

ietekmi uz izmaksām. 

Patstāvīgais darbs: 

izglītojamais saņem 

darba lapas, atbilstoši 

darba uzdevumam 

aprēķina izmaksas, ja 

mašīnām ir dīkstāve. 

3. Spēj: plānot racionālus 

cirsmu izstrādes darbus 

mašinizētā mežizstrādē. 

  

3.1. Pievešanas 

apstākļi un 

cirsmu izstrādes 

secība.  

(24%) 

3.1.1. Pievešanas 

apstākļu 

klasifikācija. 

Plāno cirsmu 

izstrādes secību, 

ņemot vērā pievešanas 

apstākļus. 

 

Plāno cirsmu izstrādes 

secību, ņemot vērā 

pievešanas apstākļus, 

raksturo plānojuma 

ietekmi uz izmaksām. 

Darbs grupās, 

prezentācija: izglītojamie 
atbilstoši uzdevumam 

plāno cirsmu izstrādes 

secību, sagatavo cirsmu 
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Zina: cirsmu izstrādes 

secības, sagatavošanās 

darbu un pievešanas ceļu 

plānošanas principus. 

 

Izprot: racionāla cirsmu 

darbu plānojuma ietekmi uz 

darba rezultātu 

 3.1.2. Cirsmu 

izstrādes secības 

plānošana. 

 

 

 

 

 

 izstrādes plānu/plāno 

cirsmu izstrādes 

sagatavošanas darbus, 

izstrādā darbu 

secību/izstrādā racionāla 

pievešanas ceļu 

izvietojuma shēmu, 

analizē veikto darbu, 

ietekmi uz darba 

ražīgumu un izmaksām. 

Prezentē darbu pārējām 

darba grupām. 

3.2. Cirsmu 

izstrādes 

sagatavošanās 

darbi. 

 

3.2.1. Cirsmu 

izstrādes 

sagatavošanās darbu 

plānošana. 

Plāno cirsmu 

izstrādes 

sagatavošanās darbus, 

novērtē pameža 

zāģēšanas 

nepieciešamību. 

Plāno cirsmu izstrādes 

sagatavošanās darbus, 

novērtē pameža 

zāģēšanas ietekmi uz 

izmaksām. 

3.3. Pievešanas 

ceļu plānošana. 

3.3.1. Pievešanas 

ceļu plānojuma 

shēmas.  

 

Sagatavo racionāla 

pievešanas ceļu 

izvietojuma shēmu. 

Sagatavo racionāla 

pievešanas ceļu 

izvietojuma shēmu, 

izskaidro tā ietekmi 

uz izmaksām. 

4. Spēj: izvēlēties 

piemērotāko darba metodi 

koksnes produktu 

sagatavošanā un pievešanā 

ar meža mašīnām. 

 

Zina: darba metodes 

mašinizētā mežizstrādē un 

4.1. Darba 

metodes ar meža 

mašīnām 

(28%) 

4.1.1 Harvestera 

darba metodes. 

 

4.1. Izvēlas 

piemērotāko 

harvestera darba 

metodi atbilstoši cirtes 

veidam, apvidus 

apstākļiem un 

ražojamiem koksnes 

produktiem  

 

4.1. Izvēlas 

piemērotāko 

harvestera darba 

metodi, atbilstoši 

cirtes veidam, apvidus 

apstākļiem un 

ražojamiem koksnes 

produktiem, izskaidro 

tās priekšrocības. 

Izglītojamais praktiski 

izmēģina dažādas darba 

metodes dažādās darba 

vietās vai iepazīstas ar 

darba metodēm dažādos 

uzņēmumos, analizē 

katras metodes darba 

efektivitātes pamatotību.  
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meža mašīnu vadīšanas 

tehnikas principus. 

 

Izprot: efektīvu darba 

metožu izmantošanas 

nozīmīgumu.  

4.1.2. Forvardera 

darba metodes. 

 

4.2. Raksturo 

piemērotāko darba 

metodi ar forvarderu 

atbilstoši cirtes 

veidam, apvidus 

apstākļiem un 

pievedamiem koksnes 

produktiem  

 

4.2. Raksturo 

piemērotāko darba 

metodi ar forvarderu, 

atbilstoši cirtes 

veidam, apvidus 

apstākļiem un 

pievedamiem koksnes 

produktiem, izskaidro 

tās priekšrocības. 

4.2. Meža 

mašīnu 

vadīšanas 

tehnika 

 

4.2.1.Harvestera 

manipulatora 

vadīšanas principi. 

 

4.3. Novērtē 

harvestera 

manipulatora 

vadīšanas, koku 

gāšanas, koksnes 

produktu izkārtošanas 

tehniku, identificē 

uzlabojamās prasmes 

4.3. Novērtē 

harvestera 

manipulatora 

vadīšanas, koku 

gāšanas, koksnes 

produktu izkārtošanas 

tehniku, identificē 

uzlabojamās un izcilās 

prasmes. 

Praktiskais darbs: 

izglītojamais praktiski 

strādā ar harvestera 

manipulatoru un  

forvardera manipulatoru, 

analizē, kādas prasmes 

nepieciešams uzlabot, 

kādas darba metodes 

izmantot.  

 

Metodiskie paņēmieni 

un mācību 

organizācijas formas. 

 

Moduļa skolotājs izvēlas 

metodiskos paņēmienus 

un mācību organizācijas 

formas atbilstoši 

4.2.2.Forvardera 

manipulatora 

vadīšanas principi. 

4.4. Novērtē 

forvardera 

manipulatora 

vadīšanas, kraušanas 

un braukšanas 

tehniku, identificē 

uzlabojamās prasmes 

4.4. Novērtē 

forvardera 

manipulatora 

vadīšanas, kraušanas 

un braukšanas tehniku, 

identificē uzlabojamās 

un izcilās prasmes. 
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izglītojamā iepriekšējai 

sagatavotībai - pārrunas, 

diskusija, darbs 

individuāli un grupās,  

informācijas apkopošana, 

prezentācija, simulācijas 

un lomu spēles, situāciju 

analīze, praktiskais 

darbs,  informācijas 

tehnoloģiju izmantošana, 

projektu metode, on-line 

konsultācijas. 

Noslēguma pārbaudījums (5%)  
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Pārbaudes darbi 
1. Ievadvērtēšana  

 

Pārrunas ar izglītojamo, praktisko iemaņu pārbaude darbā ar forvardera un harvestera simulatoru. 

 

2. Noslēguma pārbaudījuma darbs 

2.1. Sasniedzamais rezultāts: Spēj novērtēt darba ražīgumu un tā ietekmi uz mašinizētās mežizstrādes izmaksām. 

1.uzdevums 

a) Aprēķināt darba ražīgumu harvesteram un forvarderam pēc tabulā dotajiem parametriem. Cik m3 kokmateriālu stundā sagatavos 

harvesters un pievedīs forvarders? 

Harvesters  
Vidējais koka tilpums cirsmā, m3 Apstrādāto koku skaits stundā Harvestera darba ražīgums, m3 stundā 

0,38 72  

Forvarders  
Vidējais kravas apjoms, m3 Pievesto kravu skaits stundā Forvardera darba ražīgums, m3 stundā  

13,1 1,5  

 

b) Kurā no dotajām cirsmām harvestera darba ražīgums būs zemāks: cirsmā A vidējais koka tilpums ir 0,21 m3, bet cirsmā B – 0,49 

m3? 

c) Kuram no dotajiem forvarderiem vienādos apstākļos darba ražīgums būs augstāks: forvardera A vidējais kravas apjoms ir 9,3 m3, 

bet forvardera B – 11,4 m3? 

d) Kurā no dotajām mežaudzēm ar vienādu vidējo koka tilpumu un citiem apstākļiem harvestera darba ražīgums būs augstāks: A 

priežu tīraudzē, B apšu tīraudzē? 
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e) Kurā no dotajām cirsmām ar vienādu pievešanas attālumu forvardera darba ražīgums būs zemāks: A cirsmā uz kūdras augsnēm, B 

cirsmā uz smilts augsnēm?   

Vērtēšanas tabula 1.uzdevumam 

Par katru pareizu atbildi iegūst 1 punktu. Uzdevums sekmīgi nokārtots, iegūstot vismaz 4 punktus. Maksimālais punktu skaits ir 5. 

Jautājums  
Pareizi, 1 

punkts  

Nepareizi, 0 

punkti 

a)   

b)   

c)   

d)   

e)   

Iegūtie punkti:   

Pareizās atbildes 

Jautājums  Atbilde  

a) Harvesters = 27,36; Forvarders = 19,65 

b) A 

c) B 

d) A 

e) A 
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2.uzdevums 

a) Aprēķināt harvestera un forvardera saražoto apjomu gadā un vidējās izmaksas pēc tabulā dotajiem parametriem.  

Izmaksu, ražīguma un darba stundu raksturojums  Harvesters Forvarders  

Nostrādātās stundas gadā  3 873 4 570 

Darba ražīgums stundā, m3  19,50 14,00 

Saražotais apjoms gadā, m3   

Kopējās izmaksas gadā, EUR 361 180 264 091 

Vidējās izmaksas, EUR uz m3   

 

b) Harvesters A gadā saražo 75 tūkst. m3 kokmateriālu, bet harvesters B – 60 tūkst. m3. Kuram harvesteram vidējās izmaksas uz m3 

būs zemākas? 

c) Forvardera A ražīgums stundā ir 15 m3, bet forvardera B ražīgums – 12 m3. Kuram forvarderam pie vienādi nostrādātām stundām 

gadā, vidējās izmaksas būs augstākas? 

Vērtēšanas tabula 2.uzdevumam 

Par katru pareizu atbildi iegūst 1 punktu. Uzdevums sekmīgi nokārtos, iegūstot vismaz 2 punktus. Maksimālais punktu skaits ir 3. 

Jautājums  
Pareizi, 1 

punkts  

Nepareizi, 0 

punkti 

a)   

b)   
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c)   

Iegūtie punkti:   

 

Pareizās atbildes 

Jautājums  Atbilde  

a) 
Harvestera saražotais apjoms = 75 523,5, vidējās izmaksas = 4,78; Forvardera saražotais apjoms = 63 980, vidējās 

izmaksas = 4,13 

b) A 

c) B 
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2. Sasniedzamais rezultāts: Spēj noteikt optimālu meža mašīnu izmantošanas intensitāti.  

 

3.uzdevums 

 

a) Kas no minētā attiecas uz sekmīgu meža mašīnu operatoru sadarbību? (Iespējamas vairākas pareizās atbildes) 

A. Pēc savas darba maiņas sakopj meža mašīnas kabīni. 

B. Savā darba maiņā prioritāri strādā cirsmas daļā, kurā var nopelnīt vairāk. 

C. Meža mašīnas ikdienas apkopi pēc savas darba maiņas vienmēr atstāj kolēģa ziņā. 

D. Zināšanas par labākajiem darba paņēmieniem nodod kolēģiem. 

E. Pēc savas darba maiņas neizpauž informāciju par darba apstākļiem cirsmā. 

 

b) Norādīt, kā dotie meža mašīnu operatoru sadarbības aspekti ietekmē kolēģu darba rezultātu? 

 

Sadarbības aspekts Ietekme uz kolēģu darba rezultātu 

A – Harvestera operators koksnes produktus novieto atšķiramās kaudzēs. 

 
 

B – Forvardera operators pirms pievešanas darbiem nesaplāno katram koksnes 

produktam nepieciešamo platību krautuvē.  
 

C – Harvestera operators pēc savas darba maiņas neuzpilda zāģa ķēdes eļļas 

bāku. 

 

 

D – Forvardera operators, strādājot mitrā augsnē, savā maiņā regulāri pastiprina 

pievešanas ceļu ar ciršanas atliekām. 
 

E – Harvestera operators paziņo forvardera operatoram par augsnes nestspēju 

cirsmā.   
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Vērtēšanas tabula 3.uzdevumam 

Par katru pareizu atbildi iegūst 1 punktu. Jautājumā a) par katru nepareizu atbildi pareizo atbilžu punktus samazina par 1 punktu. 

Uzdevums sekmīgi nokārtots, iegūstot vismaz 6 punktus. Maksimālais punktu skaits ir 7. 

Jautājums  Atbilde 
Pareizi, 1 

punkts  

Nepareizi, 0 

punkti 

a) 

A   

B   

C   

D   

E   

b) 

A   

B   

C   

D   

E   

Iegūtie punkti:    

Pareizās atbildes 

Jautājums  Atbilde  

a) A; D 
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b) 

A – uzlabojas forvardera operatora ražīgums, B – kolēģim 

pietrūks vietas kokmateriālu novietošanai, būs jāveido citas 

krautnes, samazināsies ražīgums, C – kolēģim darba maiņā 

beigsies eļļa, var sabojāt zāģa sliedi un ķēdi, D – kolēģim būs 

optimāli darba apstākļi, nesamazināsies ražīgums, F – kolēģis 

savlaicīgi aprīkos forvarderu ar kāpurķēdēm, nesamazināsies 

ražīgums iestigšanas dēļ. 

 

4.uzdevums 

a) Norādīt, kurš no darba maiņu ilgumiem diviem meža mašīnu operatoriem diennaktī ir optimāls? (iespējama viena pareizā atbilde) 

A. Katrs secīgi strādā 12 stundas. 

B. Katrs secīgi strādā 10 stundas. 

C. Katrs secīgi strādā 8 stundas. 

D. Katrs mainās ik pēc 3 stundām. 

E. Katrs mainās ik pēc 4 stundām.  

 

b) Pēc tabulā dotajiem datiem: 

A. Aprēķināt, cik no 8 stundu darba maiņas ir efektīvās darba stundas, kurās forvarders pieved koksnes produktus? 

B. Aprēķināt 8 stundu darba maiņā pievesto koksnes produktu apjomu. 

C. Noteikt, kura darbība ir iemesls mazākam maiņā pievestam koksnes produktu apjomam? 

Darbības vienas 8 stundu darba maiņas laikā Forvardera operators A Forvardera operators B 

Forvardera apkope, stundas  0,5 0,5 

Komunikācija, stundas 0,3 0,3 

Atpūta, stundas  1 1 



 

Pieaugušo izglītības modulis “Efektīvas darba metodes mašinizētajā mežizstrādē” 

15 

 

 

Remonts, stundas  2 0 

Efektīvās darba stundas   

Darba ražīgums, m3 efektīvajā stundā 14,5 14,5 

Darba maiņā pievestais apjoms, m3   

 

Vērtēšanas tabula 4.uzdevumam 

Par katru pareizu atbildi iegūst 1 punktu. Jautājumā a) par katru nepareizu atbildi pareizo atbilžu punktus samazina par 1 punktu. 

Uzdevums sekmīgi nokārtos, iegūstot vismaz 3 punktus. Maksimālais punktu skaits ir 4. 

Jautājums  Atbilde 
Pareizi, 1 

punkts  

Nepareizi, 0 

punkti 

a) 

A   

B   

C   

D   

E   

b) 

A   

B   

C   

Iegūtie punkti:    
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Pareizās atbildes 

Jautājums  Atbilde  

a) C 

b) A – operators A = 4,2, operators B = 6,2; B – operators A = 60,9, operators B = 89,9; C – operatora A remonta stundas.  

 

5.uzdevums 

a) Kuri no minētajiem darbiem jāveic, lai novērstu neplānotas meža mašīnu dīkstāves? (iespējamas vairākas pareizās atbildes) 

A. Degvielas un tehnisko šķidrumu piegāde noteiktā laikā un apjomā. 

B. Nepārtraukta biežāk vajadzīgo rezerves daļu uzglabāšana darba vietā mežā. 

C. Savlaicīga rezerves daļu pasūtīšana to piegādātājam. 

D. Nākamās cirsmas sagatavošana izstrādei, pirms pašreizējā cirsma ir pabeigta. 

E. Cirsmas izstrādes tehnoloģiskās kartes sagatavošana pirms cirsmas izstrādes. 

b)   Pēc tabulā dotajiem datiem: 

A. Aprēķināt, cik mēnesī ir darba stundas, kurās harvesters sagatavo koksnes produktus? 

B. Aprēķināt mēnesī sagatavoto koksnes produktu apjomu. 

C. Aprēķināt koksnes produktu sagatavošanas vidējās izmaksas uz kubikmetru. 

D. Noteikt iemeslu lielākām koksnes produktu sagatavošanas izmaksām. 

Rādītāji viena mēneša periodā Harvesters A Harvesters B 

Plānotās darba stundas  480 480 
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Neplānotās dīkstāves stundas 75 20 

Plānotās dīkstāves stundas (atpūta, mašīnas apkope utt.) 60 60 

Darba stundas   

Darba ražīgums, m3 darba stundā 19,5 19,5 

Mēnesī sagatavotais apjoms, m3   

Kopējās izmaksas mēnesī, EUR 30 000 33 000 

Vidējās izmaksas, EUR uz m3   

 

Vērtēšanas tabula 5.uzdevumam 

Par katru pareizu atbildi iegūst 1 punktu. Uzdevums sekmīgi nokārtots, iegūstot vismaz 7 punktus. Maksimālais punktu skaits ir 9. 

Jautājums  Atbilde 
Pareizi, 1 

punkts  

Nepareizi, 0 

punkti 

a) 

A   

B   

C   

D   

E   

b) A   
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B   

C   

D   

Iegūtie punkti:    

Pareizās atbildes 

Jautājums  Atbilde  

a) A; B; C; D; E 

b) 
A – harvesters A = 345, B = 400; B – harvesters A = 6 727,5, B = 7 800; C – harvesters A = 4,46, B = 4,23; D – 

neplānotās dīkstāves 
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3. Sasniedzamais rezultāts: Spēj plānot racionālus cirsmu izstrādes darbus mašinizētā mežizstrādē.   

6.uzdevums 

a) Tabulā dotajām cirsmām noteikt sezonu, kurā tās var izstrādāt ar vismazākajām izmaksām. Sezonas nosaka pēc sekojoša principa: 

ziema (augsne sasalusi), pavasaris (augsne mitra), vasara (augsne izkaltusi), rudens (augsne mitra), visu gadu. 

 

Cirsma Pievešanas apstākļi  Piemērotākā izstrādes sezona 

A Labi   

B Vidēji   

C Slikti   

D Ekstremāli   

 

b) Pēc tabulā dotajiem datiem: 

A. Aprēķināt katra cirsmu izstrādes plānojuma alternatīvas vidējās aritmētiskās izmaksas uz kubikmetru. 

B. Noteikt iemeslu zemākām cirsmu izstrādes izmaksām. 

Cirsma  Pievešanas apstākļi 
Plānojuma alternatīva A Plānojuma alternatīva B 

Izstrādes sezona Izmaksas, EUR/m3 Izstrādes sezona Izmaksas, EUR/m3 

A Labi  Vasara  8,35 Ziema  8,35 

B Slikti  Pavasaris  9,71 Ziema  8,35 

C Ekstremāli  Rudens  10,32 Ziema  8,35 
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Vidējās aritmētiskās (V.A.) izmaksas EUR/m3:  
V.A. izmaksas 

EUR/m3: 
 

  

Vērtēšanas tabula 6.uzdevumam 

Par katru pareizu atbildi iegūst 1 punktu. Uzdevums sekmīgi nokārtots, iegūstot vismaz 5 punktus. Maksimālais punktu skaits ir 6. 

Jautājums  Atbilde 
Pareizi, 1 

punkts  

Nepareizi, 0 

punkti 

a) 

A   

B   

C   

D   

b) 
A   

B   

Iegūtie punkti:    

Pareizās atbildes 

Jautājums  Atbilde  

a) A – visu gadu; B – vasara vai ziema; C – ziema vai vasara; D – ziema 

b) 
A – alternatīva A = 9,46, B = 8,35; cirsmu B un C izstrādi pārceļ uz ziemu, tas uzlabo augsnes nestspēju un samazina 

izmaksas. 
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7.uzdevums 

a) Norādīt, kuri no dotajiem darbiem ir cirsmas izstrādes sagatavošanās darbi (iespējamas vairākas pareizās atbildes):  

A. Koku ciršanas uzsākšana. 

B. Pievešanas apstākļu novērtēšana. 

C. Cirsmā saglabājamo vietu atzīmēšana. 

D. Kokmateriālu pievešanas uzsākšana. 

E. Tehnoloģiskās kartes sagatavošana. 

 

b) Norādīt, kurā no dotajiem variantiem pameža zāģēšana pirms cirsmas izstrādes ir ekonomiski izdevīga (iespējama viena pareizā 

atbilde):  

A. Harvestera izmaksas palielinās par 400 EUR, pameža zāģēšana izmaksā 490 EUR. 

B. Harvestera izmaksas palielinās par 400 EUR, pameža zāģēšana izmaksā 290 EUR. 

C. Harvestera izmaksas palielinās par 40 EUR, pameža zāģēšana izmaksā 90 EUR. 

Vērtēšanas tabula 7.uzdevumam 

Par katru pareizu atbildi iegūst 1 punktu. Uzdevums sekmīgi nokārtos, iegūstot vismaz 6 punktus. Maksimālais punktu skaits ir 8. 

Jautājums  Atbilde 
Pareizi, 1 

punkts  

Nepareizi, 0 

punkti 

a) 

A   

B   

C   

D   
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E   

b) 

A   

B   

C   

Iegūtie punkti:    

Pareizās atbildes 

Jautājums  Atbilde  

a) B; C; E 

b) B 

 

8.uzdevums 

a) Dotajā cirsmas skicē uzzīmēt drošības zīmju izvietojumu un racionālu pievešanas ceļu izvietojuma shēmu, saglabājot ekoloģisko 

koku grupas (EKO_GR). 

b) Pamatot, kā uzzīmētais pievešanas ceļu izvietojums ietekmē pievešanas izmaksas? 
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Vērtēšanas tabula 8.uzdevumam 

Par katru pareizu atbildi iegūst 1 punktu. Uzdevums sekmīgi nokārtots, iegūstot vismaz 3 punktus. Maksimālais punktu skaits ir 4. 

Jautājums  Vērtējamais aspekts 
Pareizi, 1 

punkts  

Nepareizi, 0 

punkti 

a) 

A – drošības zīmes izvietotas pareizi.    

B – pievešanas ceļu izvietojums veido īsāko pievešanas attālumu.    

C – pievešanas ceļi nešķērso ekoloģisko koku grupas.   

b) A – pamatojums, kā pievešanas ceļu izvietojums ietekmē pievešanas izmaksas.   

Iegūtie punkti:    

Pareizās atbildes 

Jautājums  Atbilde  

a) 
A, B un C – drošības zīmju izvietojums, pievešanas ceļu racionāla izvietojuma shēma, saglabājot ekoloģisko koku grupas 

dota pielikumā. 

b) 
A – pievešanas ceļi ir orientēti krautuves virzienā, veidojot īsāko iespējamo pievešanas attālumu. Īsāks ceļš rezultējas 

augstākā darba ražīgumā, kas samazina izmaksas uz katru pievesto koksnes produktu kubikmetru. 
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Pielikums 

 

4. Sasniedzamais rezultāts: spēj izvēlēties piemērotāko darba metodi koksnes produktu sagatavošanā un pievešanā ar meža mašīnām. 
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9.uzdevums 

a) Norādīt, kura no dotajām harvestera darba metodēm ir piemērotākā, ja cirsmā ir jāsagatavo kokmateriāli un enerģētiskā koksne: 

 

 

 

b) Izskaidrot sekojošus kokmateriālu un enerģētiskās koksnes sagatavošanai piemērotākās harvestera darba metodes principus: 

A. Koku gāšanas virziens. 

B. Kokmateriālu un enerģētiskās koksnes kaudžu veidošana. 

C. Harvestera operatora rīcība gadījumos, kad biezā audzē nevar izveidot forvardera operatoram viegli atšķiramas kokmateriālu 

kaudzes. 

 

A metode B metode C metode 
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Vērtēšanas tabula 9.uzdevumam 

Par katru pareizu atbildi iegūst 1 punktu. Uzdevums sekmīgi nokārtots, iegūstot vismaz 3 punktus. Maksimālais punktu skaits ir 4. 

Jautājums  Atbilde  
Pareizi, 1 

punkts  

Nepareizi, 0 

punkti 

a) 

A   

B   

C   

b) 

A   

B   

C   

Iegūtie punkti:   

Pareizās atbildes 

Jautājums  Atbilde  

a) C 

b) 

A – kokus gāž uz priekšu, harvestera braukšanas virzienā;  

B – kokmateriālu kaudzes veido blakus pievešanas ceļam tā, lai atsevišķi produkti būtu atšķirami forvardera operatoram, 

resnākos baļķus novieto tuvāk harvesteram, bet tievākos secīgi tālāk. Enerģētiskās koksnes kaudzes veido blakus 

pievešanas ceļam, priekšā kokmateriāliem. Koku galotnes novieto baļķu virzienā, tās nepārzāģējot un izvairoties no 

augsnes un citu mehānisku piemaisījumu nokļūšanas kaudzēs.  
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C – sašaurina koku ciršanas joslu, līdz kokmateriālu daudzums ir tāds, kuru var izvietot atšķiramās kaudzēs.  

 

10.uzdevums 

Raksturo piemērotāko darba metodi ar forvarderu, atbilstoši cirtes veidam, apvidus apstākļiem un pievedamiem koksnes produktiem, 

izskaidro tās priekšrocības. 

a) Norādīt, kurās no minētajām vietām nedrīkst izvietot kokmateriālu krautuves (iespējamas vairākas pareizās atbildes): 

A. Ceļmalās ar 1 metru dziļu grāvi. 

B. Aizsargājamās dabas teritorijās. 

C. Zem elektrisko tīklu gaisvadu līnijām. 

D. Blakus jaunaudzēm. 

E. Pie ūdens ņemšanas vietām. 

b) Kurš no minētajiem koksnes produktiem ir novietojams krautuvē pirmais – vistuvāk cirsmai? (iespējama viena pareizā atbilde)  

A. Produkts, kura apjoms cirsmā ir vismazākais. 

B. Produkts, kura apjoms cirsmā ir trešais lielākais. 

C. Produkts, kura apjoms cirsmā ir vislielākais. 

D. Produkts, kura apjoms cirsmā ir ceturtais lielākais. 

c) Paskaidrot, kāpēc tas ir novietojams pirmais? 

 

d) Pēc tabulā dotajiem parametriem aprēķināt krautuvei nepieciešamo kopējo garumu. 

Kokmateriālu apjoms cirsmā, 

m3 

Vidēji vienā metrā novietojamais kokmateriālu 

apjoms, m3 

Krautuvei nepieciešamais garums, 

m 

540 4,5  

 

e) Kuras no minētajām darbībām ir atbilstošas darbam ar forvarderu mitrās augsnēs? (iespējama viena pareizā atbilde) 
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A. Pirms pievešanas darbu uzsākšanas forvarderu aprīko ar kāpurķēdēm. Kad forvarders iestieg, uzsāk pievešanas ceļa 

pakošanu ar ciršanas atliekām. 

B. Darbu izpildes laikā regulāri pako pievešanas ceļu ar ciršanas atliekām. Kad forvarders iestieg, to aprīko ar kāpurķēdēm. 

C. Pirms pievešanas darbu uzsākšanas aprīko forvarderu ar kāpurķēdēm, darbu izpildes laikā regulāri pako pievešanas ceļu ar 

ciršanas atliekām.    

Vērtēšanas tabula 10.uzdevumam 

Par katru pareizu atbildi iegūst 1 punktu. Jautājumā a) par katru nepareizu atbildi pareizo atbilžu punktus samazina par 1 punktu. 

Uzdevums sekmīgi nokārtots, iegūstot vismaz 5 punktus. Maksimālais punktu skaits ir 7. 

Jautājums  Atbilde Pareizi, 1 punkts  Nepareizi, 0 punkti 

a) 

A   

B   

C   

D   

E   

b) 

A   

B   

C   

D   

c) A   

d) A   
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e) 

A   

B   

C   

Iegūtie punkti:    

 

Pareizās atbildes 

Jautājums  Atbilde  

a) B; C; E 

b) C  

c) 
Pievedot lielāku apjomu tuvāk, saīsinās vidējais svērtais pievešanas attālums, rezultātā palielinās ražīgums un samazinās 

izmaksas. 

d) 120 m 

e) C 

 

11.uzdevums 

a) Noteikt, kurā attēlā harvestera operators ir novietojis harvesteru pareizā pozīcijā ar cipariem atzīmēto koku nozāģēšanai! 

b) Noteikt, kādas priekšrocības koku nozāģēšanā ir harvestera operatoram, kurš izvēlējies pareizo harvestera darba pozīciju! 

c) Noteikt, kurā attēlā sagatavotie koksnes produkti ir vieglāk satverami un iekraujami kravā forvardera operatoram! 

d) Noteikt, kurā attēlā harvestera operatoram ir mazāka iespēja bojāt atstājamos kokus! 
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Vērtēšanas tabula 11.uzdevumam 

Par katru pareizu atbildi iegūst 1 punktu. Uzdevums sekmīgi nokārtots, iegūstot vismaz 3 punktus. Maksimālais punktu skaits ir 4. 
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Jautājums  
Pareizi, 1 

punkts  

Nepareizi, 0 

punkti 

a)   

b)   

c)   

d)   

Iegūtie punkti:   

Pareizās atbildes 

Jautājums  Atbilde  

a) A 

b) 
 No vienas pozīcijas var nozāģēt visus kokus, neizvadot manipulatoru no audzes un nepārvietojot harvesteru. Tas 

paaugstina ražīgumu. 

c) A 

d) A 

 

12.uzdevums 

Novērtē forvardera manipulatora vadīšanas, kraušanas un braukšanas tehniku, identificē uzlabojamās un izcilās prasmes 

a) Dotajā video fragmentā identificēt forvardera operatora pieļautās kļūdas: 

A. manipulatora vadīšanas tehnikā,  

B. kravas iekraušanā, 
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C. iekraušanās pozīcijas izvēlē,  

D. braukšanā. 

b) Dotajā video fragmentā identificēt forvardera operatora labās prasmes: 

A. manipulatora vadīšanas tehnikā, 

B. kravas iekraušanā, 

C. iekraušanās pozīcijas izvēlē,  

D. braukšanā. 

Vērtēšanas tabula 12.uzdevumam 

Par katru pareizu atbildi iegūst 1 punktu. Uzdevums sekmīgi nokārtots, iegūstot vismaz 6 punktus. Maksimālais punktu skaits ir 8. 

Jautājums  Atbilde  
Pareizi, 1 

punkts  

Nepareizi, 0 

punkti 

a) 

A   

B   

C   

D   

b) 

A   

B   

C   

D   

Iegūtie punkti:   
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Pareizās atbildes 

Jautājums  Atbilde  

a) 
A – nav. B – daudz lieku kustību un laika patēriņa pie baļķu novietošanas kravā. C – nenostājas pret iekraujamajiem 

baļķiem tā, lai manipulatoram būtu īsākais ceļš līdz tiem. D – krava tiek iekrauta, braucot cirsmā iekšā, nevis ārā. 

b) A – līgana un saskaņota manipulatora vadīšana. B – nav. C – nav. D – nav.  
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Moduļa noslēguma vērtējums 

Izglītojamais uzdevumus pilda pēc katra sasniedzamā rezultāta tēmas apgūšanas. Par katru sekmīgi nokārtotu uzdevumu iegūst 1 punktu. 

Modulis ir sekmīgi apgūts, sekmīgi nokārtojot vismaz 9 no 12 uzdevumiem. 

Uzdevuma nr. 
Sekmīgi nokārtots, 

1 punkts 

Nav nokārtots, 

0 punkti 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

Modulī iegūtie punkti:   
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