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Darba kārtība: 

1. Informācija par IZM izstrādāto konceptuālo ziņojumu “Par profesionālās izglītības 

programmu finansēšanu”, kas paredz būtiskas izmaiņas izglītības programmu 

īstenošanai pieejamā finansējuma apjomā – A. Bukonts; 

2. Informācija par Ogres Tehnikuma veiktajiem aprēķiniem par faktiskajām 

izmaksām Meža mašīnu operatoru un Kokvedēju vadītāju apmācībās – A. Bukonts; 

3. Informācija par Aktualitātēm pieaugušo izglītībā – projekta Skilled UP virzību un 

izaicinājumiem nozares programmu īstenošanā VIAA projekta ietvaros – A. 

Bukonts; 

4. Informācija par Profesiju standartu “Mežinženieris” un “Kokapstrādes inženieris” 

aktualizācijas procesa virzību – A. Bukonts; 

5. Citi jautājumi. 

 

1.  Informācija par IZM izstrādāto konceptuālo ziņojumu “Par profesionālās izglītības 

programmu finansēšanu”, kas paredz būtiskas izmaiņas izglītības programmu 

īstenošanai pieejamā finansējuma apjomā – A. Bukonts; 

------------------------------------------------------------------------------ 

A. Bukonts informē, ka IZM ir izstrādāts konceptuālā ziņojuma projekts “Par 

profesionālās izglītības programmu finansēšanu”, kurā ir sniegti profesionālās IP finansēšanas 

pilnveides risinājumi, nosakot bāzes finansējuma paaugstināšanu profesionālās IP īstenošanai 

un ir piedāvātas alternatīvas pašvaldību un citu dibinātāju izglītības iestādēs īstenoto 

profesionālās izglītības programmu īstenošanas finansēšanai. 

A. Bukonts informē, ka bāzes finansējumu koeficientam 1 nosaka pēc izglītības 

programmu grupas “Vadība un administrēšana”. Plānots, ka finansējums uz vienu izglītojamo 

gadā paaugstināsies no 425,15 EUR uz 624,86 EUR, kā arī paaugstināsies dienesta viesnīcas 

uzturēšanas izmaksas uz vienu izglītojamo gadā, palielinot finansējumu uzreiz vai 

pakāpeniski. Attiecīgi palielinot koeficientu 1, pieaugs arī finansējums pārējo izglītības 

programmu grupu īstenošanai. 

Katras programmas īstenošanai nepieciešamo finansējumu aprēķina reizinot ar 

attiecīgās izglītības programmu grupas koeficientu, piemēram izglītības grupai 

“Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība”, kurā ietilpst izglītības programma – 

“Meža darbi un tehnika” (Meža mašīnu operatori) koeficients ir 1,33, izglītības grupai 

“Ražošana un pārstrāde”, kurā ietilpst izglītības programma  “Kokizstrādājumu izgatavošana” 

(Mēbeļu galdnieki, Būvizstrādājumu galdnieki, Kokapstrādes iekārtu operatori, Koka 

izstrādājumu ražošanas tehniķi, Datorizētu kokapstrādes iekārtu operatori) koeficients ir 1,44.  

A. Bukonts vērš uzmanību, ka nozares ieskatā, esošie koeficienti šobrīd ir neatbilstoši 

izglītības programmām un ir nepieciešams pārskatīt koeficientu piemērošanas metodiku. 

Esošie koeficienti aprēķināti pirms 2007. gada, kad izglītības iestādēm vēl nebija pieejama tik 



attīstīta infrastruktūra, aprīkojums un tehnika. Šo iekārtu uzturēšana un ekspluatācija rada 

lielas papildus izmaksas, kuras esošo izglītības programmu izmaksu minimālo koeficientu 

ietvaros nav paredzētas, tādēļ šobrīd rodas situācija, ka esošais finansējums nav pietiekams, 

lai nosegtu izglītības programmu izmaksas. 

Līdzīga situācija vērojama vēl citās nozarēs, piemēram Metālapstrādes, mašīnbūves 

un mašīnzinību nozarē, līdz ar to tika veidota darba grupa un 10. jūnijā IZM nosūtīta vēstule, 

kurā lūgts meklēt risinājumus profesionālās izglītības programmu bāzes finansējuma 

palielināšanai jau no 2021. gada 1. janvāra un konceptuālā ziņojuma projektā iekļaut 

turpmākās rīcības plānu izmaksu minimālo koeficientu piemērošanas metodikas pārskatīšanai, 

snieguma finansējuma modeļa izstrādei un ieviešanai. Tā pat vēstulē tika lūgts papildus 

izmaksu koeficientu finansējumam rast iespēju nodrošināt finansējumu individuālo praktisko 

mācību stundu nodrošināšanai smagās tehnikas vadīšanā un praktisko iemaņu apguvē 

mežistrādes, būvniecības un lauksaimniecības darbos ar tehniku un mūsdienu tehnoloģijām 

atbilstošas traktortehnikas, specializēto (lauksaimniecības, mežsaimniecības un būvtehnikas) 

mašīnu un tām atbilstošu diagnostikas iekārtu nomai. 

 

Nolemj: 

1.1. Pieņemt zināšanai. 

 

 

2.  Informācija par Ogres Tehnikuma veiktajiem aprēķiniem par faktiskajām 

izmaksām Meža mašīnu operatoru un Kokvedēju vadītāju apmācībās – A. Bukonts 

------------------------------------------------------------------------------ 

Iepazīstoties ar Ogres tehnikuma sniegtajiem aprēķiniem par izglītības programmu 

“Meža darbi un tehnika” (Meža mašīnu operators un Kokvedēja vadītājs) tiek secināts, ka 

reālās izmaksas vairākas reizes pārsniedz piešķirto finansējumu, līdz ar to, lai iegūtu papildus 

informāciju, 7. augustā, Ogres tehnikumā notiks K NEP pārstāvju tikšanās ar Ogres tehnikuma 

vadību. 

 

Nolemj: 

1.2.  Pieņemt zināšanai. 

 

 

3. Informācija par Aktualitātēm pieaugušo izglītībā – projekta Skilled UP 

virzību un izaicinājumiem nozares programmu īstenošanā VIAA projekta ietvaros – A. 

Bukonts 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

A. Bukonts informē, ka izglītības programma “Skilled UP” ir noslēgusi 1. mācību gadu 

ar izaicinājumiem, kuri radušies saistībā ar attālināto mācību procesu. Lai programmas 

kvalitāte nemazinātos,  mācības tika uz laiku pārtrauktas, bet maijā atsākās klātienē, tai skaitā 

mācības uzņēmumos. Moduļa “Industriālas tehnoloģijas” ietvaros programmas dalībniekiem 

bija iespēja dzirdēt vairāk kā 30 lektorus un viesoties 12 nozares vadošajos uzņēmumos.  

Ņemot vērā pasaulē esošos mobilitātes ierobežojumus tika pārcelts nākamais modulis, 

kura laikā dalībniekiem bija plānotas apmācības Lietuvā un Igaunijā, un uzsākts modulis 

“Personālvadība”, kuru daļēji var īstenot arī attālināti. 

Ir saņemtas pozitīvas atsauksmes no programmas dalībniekiem un uzņēmumiem, kuri 

algo šos dalībniekus, kā arī uzsākts darbs pie nākamās apmācību grupas plānošanas. 

 



Janvāra sākumā Kokrūpniecības NEP Valsts izglītības attīstības aģentūrai iesniedza 

priekšlikumus darba tirgus prasībām atbilstoša nodarbināto personu mācību vajadzību 

piedāvājuma izveidei Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide” ietvaros.  

NEP sniedz priekšlikumus turpināt piedāvāt profesionālās pilnveides programmas: 

Harvestera operatora darbi, Mēbeļu izgatavošanas tehnoloģija, Programmvadības (CNC) 

kokapstrādes darbmašīnu operācijas un Meža atjaunošana, kopšana un atjaunoto meža platību 

aizsardzība, bet projekta 5. mācību kārtā profesionālās pilnveides programma – Hārvestera 

operatora darbi netika iekļauta, jo tā nav licencēta un akreditēta kā modulāra programma. Lai 

arī attiecīgo izglītības programmu ik gadu apgūst salīdzinoši neliels skaits (10..15) izglītojamie 

un tas nav nozarei kritisks solis, tomēr komunikācija starp KNEP un VIAA projektu būtu 

nākotnē uzlabojama. 

 

Nolemj: 

1.3.  Pieņemt zināšanai. 

 

 

4. Informācija par Profesiju standartu “Mežinženieris” un “Kokapstrādes inženieris” 

aktualizācijas procesa virzību – A. Bukonts; 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A. Bukonts informē, ka tika sagatavots projekta “Latvijas kvalifikāciju 

ietvarstruktūras 6. līmeņa augstākās izglītības profesijas standartu izstrāde meža 

(mežsaimniecība, kokapstrāde) nozarē” pieteikums un iesniegts Meža attīstības fonda projektu 

konkursam, lai iegūtu finansējumu aktuālo standartu izstrādei nozarē. 

 

Nolemj: 

1.4.  Pieņemt zināšanai. 

 

5. Citi jautājumi 

Latvijas Meža nozares arodbiedrības priekšsēdētāja Inguna Siņica rosina uz nākamo K NEP 

sēdi uzaicināt Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības eksperti izglītības un nodarbinātības jautājumos 

Lindu Romeli, lai KNEP locekļus iepazīstinātu ar informāciju par prasmju fondu veidošanu. 

Nākama KNEP sēde notiks 12. oktobrī, Skaistkalnes ielā 1. 

 

Sanāksmes vadītājs                                                                                    A. Bukonts 

 

Protokoliste                                                                                                D. Bukonte 


