
 

 

DASTOŠANA - stafete 

Nodarbība skolēniem par koka parametru mērīšanu. 

 

NODARBĪBU VEIC ĀRTELPĀ, SKOLAS APKĀRTNĒ 
VAIRĀKĀS BĒRNU GRUPĀS. 
 

 
 
MATERIĀLI 

Viena koka uzmērīšanai piesaista 7 bērnus 5 stafetes 
punktiem. 

augstuma mērīšanas ierīce 

  dastmērs 
  lentas – koku iezīmēšanai 
APRAKSTS:  pielāgota dastošanas tabula 

 visi sapulcējas ap vienu koku un visi kopā nosaka 
koka sugu, papildinot ar pazīmēm, pēc kurām suga 
noteikta (lapas, miza, ziedi utt.) 

mērlenta vai aukla - 20 m 
pamatne rakstīšanai 

 

 pasniedzējs (šeit. meža konsultants) izstāsta kas ir dastošana, kāpēc tā ir nozīmīga 
meža īpašniekam un izklāsta stafetes uzdevumu secīgi, pa punktiem  

 pasniedzējs izvirza septiņus bērnus pirmajam mērījumam* un izdala rīkus attiecīgi katra 

bērna pienākumam stafetes punktos: 

 pirmais bērns ar dastmēru (četrpakāpju skalā) izmēra koka caurmēru, nosakot 

attiecīgo mērījumu – “koka suga – skaitlis”  

 otrais un trešais apsien lentu, lai iezīmētu uzmērīto koku starp neuzmērītajiem 

 ceturtais pieraksta dastošanas tabulā (pielikumā) koka sugu un ieliek punktu 

attiecīgajā caurmēra ailītē  

 piektais un sestais nomēra 20 metru attālumu no koka (viens tur mērlentu tieši 

pie koka stumbra, otrs atmēra attālumu) 

 septītais nosaka koka augstumu, kuru ceturtais piefiksē tabulā 

 noslēdzas pirmā stafete 

 nākošo stafeti sāk bērniem virzoties pa vienam punkta tālāk (piemēram, pirmais bērns 

tagad būs otrā bērna vietā, otrais – trešā, utt., taču septītais nāk pirmā bērna vietā) 

ŠĀDA ROTĀCIJA NODROŠINA KATRA BĒRNA IZMĒĢINĀT VISUS STACIJAS 

PUNKTUS 

 turpina staciju kā iepriekš. 

* ja ir vairāki konsultanti, var strādāt ar divām 7 bērnu grupām reizē. 

 

 

 

 



 

 

PIELIKUMS bērnu semināra programmai “DASTOŠANA” 

 

 ___________ __________ __________ __________ __________ 

(koka suga) (koka suga) (koka suga) (koka suga) (koka suga) 

CAURMĒRS, 
CM 

punkts augst. 
        

8 

          

12 

          

16 

          

20 

          

24 

          

28 

          

32 

          

36 

          

40 

          

44 
          

48 

          

 



 

 

Vajadzības gadījumā nepieciešamos nodarbības materiālus iespējams iegūt sazinoties 

ar tuvākās Meža konsultāciju pakalpojumu centra nodaļas mežsaimniecības 

konsultantiem. Kontakti pieejami: http://new.llkc.lv/lv/biroji/meza-konsultaciju-

pakalpojumu-centrs 

Nodarbības programmas autore: MKPC Ziemeļkurzemes nodaļas mežsaimniecības 

konsultante Anete Šteinerte. Mobilais telefons: 26717614. E-pasts: 

anete.steinerte@mkpc.llkc.lv 
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