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KOKRŪPNIECĪBAS  

 
 

Kokrūpniecības Nozaru ekspertu padomes (KNEP) 
 

SĒDES PROTOKOLS Nr. 1 
 

2019. gada 23. septembrī 

Sēde notiek: Kokrūpniecības federācijas telpās, Skaistkalnes ielā 1, Rīga 

 

Ar balsstiesībām sēdē piedalās: 

 

Valsts puse: 

Anita Zimele Ekonomikas ministrijas Nozaru politikas departamenta eksperte 

Dzintra Gorbunova Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības 

departamenta eksperte 

Ilze Kupča Latvijas Nacionālā kultūras centra Kultūras un radošās industrijas 

izglītības nodaļas Vizuālās mākslas izglītības eksperte 

Darba ņēmēju puse: 

Ligita Brahmane Latvijas Meža nozares arodbiedrības darba koordinatore 

Inguna Siņica Latvijas Meža nozares arodbiedrības priekšsēdētāja 

Kristīne Rapa AS “Latvijas Finieris” arodbiedrības valdes locekle - 

priekšsēdētāja 

Darba devēju puse: 

Artūrs Bukonts Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācijas, 

Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācijas, 

asociācijas “Latvijas Koks” izpilddirektors 
Gunita Meiere AS “Latvijas Finieris” Personāla vadītāja 

Juris Rūsa SIA “R GRUPA” valdes priekšsēdētājs 

Ieva Erele Asociācijas “Latvijas Mēbeles” izpilddirektore 

Jānis Gercāns AS “Latvijas valsts meži” Ražošanas kvalitātes daļas vadītājs 

Roberts Keraitis  SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” 

Meža mašīnu operatoru mācību centra vadītājs 

Uldis Grīnfelds Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienības Testēšanas 

laboratorijas vadītājs 

Pieaicinātie: 

Daiga Bukonte NEP koordinatore 

Anita Līce LDDK, Izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja 

Minjona Buča VISC Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļa 
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Sanita Bērziņa LDDK, Apakšprojekta vadītāja ESF projektā “Profesionālo 

izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un 

mācību praksēs uzņēmumos” 

Āris Smildziņš Latvijas Meža nozares arodbiedrība 

 

Sēdē nepiedalās: 

Valsts puse: 

Pāvels Beļisovs Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas Savienības fondu projektu 

departamenta direktors 

Raimonds Brīdaks Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta vecākais 

eksperts 

 

Darba devēju puse: 

Andrejs Cunskis Latvijas Mežizstrādātāju savienības izpilddirektors 

Gatis Zāmurs Latvijas Koka būvniecības klastera izpilddirektors 

Mārtiņš Ailts Latvijas Meža īpašnieku biedrības izpilddirektors 

Santa Gulbe SIA “KRONOSPAN Riga” 

 

Sēdi vada: Artūrs Bukonts, Kokrūpniecības NEP priekšsēdētājs 

Protokolē: Daiga Bukonte, NEP koordinatore 

 

Sēde tiek atklāta: plkst. 15:00 

 

Darba kārtība: 

1. Darba kārtības izskatīšana un apstiprināšana – A. Bukonts  

2. KNEP sastāva aktualizēšana un pārskats par NEP pārstāvniecību – A. Bukonts, D. Bukonte 

3. KNEP priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas – D. Bukonte  

4. Informācija par kokrūpniecības nozares uzņēmumu iesaisti ESF projektā “Profesionālo 

izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs 

uzņēmumos”- S. Bērziņa 

5. NVA piedāvājums veidot ievadkursu par nozari bezdarbniekiem un darba meklētājiem 

kokrūpniecības nozarē – A. Līce 

6. Pārskats par nozares profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību 

aktualizēšanas nepieciešamību – D. Bukonte 

7. Citi jautājumi  

 

1. jautājums 

Darba kārtības izskatīšana un apstiprināšana – A. Bukonts 

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

A. Bukonts iepazīstina klātesošos ar sēdes darba kārtību. Nav ierosinājumu darba 

kārtības papildināšanai. 

Nolemj:  

1.1. Apstiprināt darba kārtību 

2. jautājums 
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KNEP sastāva aktualizēšana un pārskats par NEP pārstāvniecību – A. Bukonts, 

D. Bukonte 

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

A. Bukonts aicina A. Līci īsumā pastāstīt par izmaiņām Nozaru ekspertu padomju 

sekretariātā. A. Līce informē Kokrūpniecības NEP locekļus par NEP sekretariāta izvedi, 

mērķiem un uzdevumiem, kā arī iepazīstina ar Kokrūpniecības NEP koordinatori Daigu 

Bukonti. 

A. Bukonts lūdz klātesošos iepazīstināt ar sevi un organizāciju, kuru pārstāv.  

Klātesošie Kokrūpniecības NEP locekļi ar sevi iepazīstina. 

D. Bukonte informē par izmaiņām NEP sastāvā: 

1) Latvijas meža nozares arodbiedrība dalībai Kokrūpniecības NEP deleģē 

Kristīni Rapu, Aneti Kici, un Ingunu Siņicu. 

2) Latvijas Koka būvniecības klastera izpilddirektors Gatis Zāmurs  un Latvijas 

Meža īpašnieku biedrības izpilddirektors Mārtiņš Ailts informējuši par vēlmi 

neturpināt dalību Kokrūpniecības NEP. 

D. Bukonte aicina balsot par Kokrūpniecības NEP personālsastāva apstiprināšanu.  

Nolemj:   

2.1. Kokrūpniecības NEP sastāvā iekļaut Aneti Kici un Ingunu Siņicu un izslēgt no 

sastāva Gati Zāmuru un Mārtiņu Ailtu. 

 

3. jautājums 

KNEP priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas – D. Bukonte 

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

D. Bukonte informē, ka, balstoties uz Kokrūpniecības NEP nolikuma 12. punktu, 

nepieciešams ievēlēt NEP priekšsēdētāju un NEP priekšsēdētāja vietnieku, un aicina klātesošos 

izvirzīt kandidatūras.  

J. Gercāns jautā, vai līdzšinējais priekšsēdētājs A. Bukonts ir gatavs turpināt vadīt 

NEP? A. Bukonts norāda, ka ir gatavs turpināt pildīt NEP priekšsēdētāja pienākumus arī 

turpmāk.  

Citu ierosinājumu nav.  

D. Bukonte aicina balsot par A. Bukonta apstiprināšanu kā Kokrūpniecības NEP 

priekšsēdētāju. 

Nolemj: 

3.1. A. Bukontu apstiprināt par Kokrūpniecības NEP priekšsēdētāju 

 

D. Bukonte aicina izvirzīt priekšsēdētāja vietnieka kandidatūras.  A. Bukonts informē, 

ka labprāt, turpinātu sadarboties ar I. Ereli un izvirza viņas kandidatūru. Citu ierosinājumu nav. 

D. Bukonte aicina balsot par I. Ereles apstiprināšanu kā Kokrūpniecības NEP 

priekšsēdētāja vietnieci. 

Nolemj: 

3.2. I. Ereli apstiprināt par Kokrūpniecības NEP priekšsēdētāja vietnieci. 

 

 

 

4. jautājums 
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Informācija par kokrūpniecības nozares uzņēmumu iesaisti ESF projektā 

“Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību 

praksēs uzņēmumos”- S. Bērziņa 

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

S. Bērziņa informē par projekta sasniegtajiem rādītājiem, aktualitātēm, plāniem un 

dalībnieku iesaisti praksēs un darba vidē balstītajās mācībās kokrūpniecības nozares 

uzņēmumos. Kopā projektā ir iesaistījušies 121 kokrūpniecības uzņēmumi.  

S. Bērziņa vērš uzmanību, ka gan izglītības iestādes, gan uzņēmumi maz izmanto 

iespēju, par projekta finanšu līdzekļiem, iegādāties individuālos darba aizsardzības līdzekļus, 

projektā iesaistītajiem profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. S. Bērziņa informē, ka šim 

mērķim nav apgūti 2 000 000 EUR. 

Kokrūpniecības NEP locekļi aicina projekta vadītājus aktualizēt informāciju darba 

devējiem un lūdz atsūtīt uzņēmumu sarakstu, kuri īsteno darba vidē balstītas mācības un prakses 

kokrūpniecības nozarē. 

Nolemj: 

4.1 Nozares asociāciju sanāksmēs aktualizēt informāciju par iespēju saņemt atbalstu 

individuālo aizsardzības līdzekļu iegādei.  

 

5. jautājums 

NVA piedāvājums veidot ievadkursu par nozari bezdarbniekiem un darba 

meklētājiem kokrūpniecības nozarē – A. Līce 

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

A. Līce informē, ka Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā iespēju veidot 

ievadkursu par nozari bezdarbniekiem un darba meklētājiem, lai tā ietvaros iepazīstinātu ar 

izglītības un darba iespējām nozarē, pamata zināšanām un tehnoloģijām. Ievadkursu mērķis – 

ieinteresēt turpmākās izglītības vai darba iespējās nozarē, kā arī mazināt atbirumu no garākām 

mācību programmām gadījumos, ja tās izvēlas bezdarbnieki un darba meklētāji, kuri nemaz nav 

ieinteresēti strādāt konkrētajā nozarē. Iesaka Kokrūpniecības NEP izmantot šādu iespēju, ja 

bezdarbnieki un darba meklētāji ir nozares darba devējiem būtu interese piesaistīt darbiniekus 

no bezdarbnieku un darba meklētāju vidus. A. Līce min labās prakses piemēru metālapstrādes 

un poligrāfijas nozarēs, kas ir pieņēmušas lēmumu sadarbībā ar NVA šādu ievadkursu par nozari 

ieviest. 

NEP locekļi diskutē par izglītības programmas izveides aktualitāti nozarei un vienojas, 

ka būtu nepieciešams saņemt detalizētāku informāciju par bezdarbnieku un darba meklētāju 

iesaisti NVA piedāvātajās izglītības programmās.  

 

Nolemj: 

5.1 Lūgt NVA sagatavot detalizētāku informāciju un to prezentēt nākamajā KNEP 

sēdē. 

6. jautājums 

Pārskats par nozares profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību 

aktualizēšanas nepieciešamību – D. Bukonte 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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D. Bukonte informē, ka saskaņā ar 2016. gada 27. septembra Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 633 “Profesijas standarta, profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai 

neapstiprina profesijas standartu) un nozares kvalifikāciju struktūras izstrādes kārtība” (turpmāk 

– MK noteikumi Nr. 633) nozares ekspertu padome profesijas standartu, profesionālās 

kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) vai nozares kvalifikāciju 

struktūru aktualizācijas nepieciešamību izvērtē ne retāk kā reizi piecos gados. 

D. Bukonte informē, ka Kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrāde) nozares 

kvalifikāciju struktūrā iekļauto profesiju kartē esošās profesiju kvalifikācijas “Mežstrādnieks” 

(2LKI), “Koksnes materiālu apstrādātājs” (2LKI), “Motorzāģa operators” (3LKI), 

“Kokapstrādes iekārtu operators” (3LKI), “Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis” (4LKI), 

“Tapsētājs” (4 LKI), “ Kokapstrādes tehnologs”(5LKI), “Mežsaimniecības inženieris” (6 LKI), 

“Kokapstrādes inženieris” (6LKI) ir iekļautas 2018. gada 9. oktobra Ministru kabineta 

noteikumos Nr. 626 “ Noteikumi par obligāti piemērojamo profesiju standartu un profesionālās 

kvalifikācijas prasību sarakstu un tajā iekļauto profesiju standartu un profesionālās 

kvalifikācijas prasību publiskošanas kārtību” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 626), bet to 

profesiju standarti ir apstiprināti senāk par 5 gadiem. Kvalifikācija “Mežsaimniecības 

tehnologs” (5LKI) un kvalifikācijas “Kokapstrādes tehnologs” specializācijas “Pirmapstrādes 

tehnologs (meistars)” un “Tālākapstrādes tehnologs (meistars) (5. LKI) nav iekļautas MK 

noteikumos Nr. 626 un tām nav izstrādāti profesiju standarti, savukārt kvalifikācijas 

“Mežsaimniecības inženieris” specializācijas “Mežizstrādes inženieris” un “Mežkopības 

inženieris” nav iekļautas MK noteikumos Nr. 626. 

J. Gercāns informē, ka kvalifikācijai “Mežsaimniecības inženieris” (6LKI) ir izstrādāts 

un apstiprināts jauns standarts, bet tas vēl nav publicēts VISC mājas lapā. 

A. Bukonts lūdz VISC pārstāvei M. Bučai izskaidrot kādas tālākās rīcības tiek 

sagaidītas no NEP un vai no VISC puses ir pieejams metodiskais atbalsts standartu 

sagatavošanā. 

M. Buča skaidro profesiju standartu aktualizācijas procesu un norāda, ka profesijas 

standartu un profesionālo kvalifikāciju prasību aktualizēšana ir nozares atbildība, bet VISC var 

sniegt metodisko atbalstu.  

J. Rūsa ierosina izveidot pārskatāmu profesiju standartu sarakstu un nosūtīt, 

atbilstošām asociācijām, aktualizācijas nepieciešamības izvērtēšanai. 

 

Nolemj: 

6.1. Sagatavot profesiju standartu un profesionālo kvalifikāciju prasību pārskatu ar 

termiņiem aktualizācijas nepieciešamības izvērtēšanai un lūgt kokrūpniecības asociācijām 

izvērtēt aktualizēšanas aktualitāti.  

 

7. Citi jautājumi 

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

7.1. A. Bukonts informē, ka sadarbojoties kokapstrādes sektora uzņēmumiem, 

izglītotājiem un darba devēju pārstāvjiem no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Vācijas ir tapusi 

jauna izglītības programma “Ražošanas vadība kokapstrādē” kuras mērķis ir veicināt 

kokapstrādes uzņēmumu konkurētspēju, paaugstinot šo uzņēmumu darbinieku profesionālo 

kvalifikāciju. 

Jaunā izglītības programma paredzēta kokapstrādes uzņēmumos strādājošajiem. 

Programma koncentrējas uz vadības un līderības prasmēm, tai pat laikā apskatot arī 
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kokapstrādes tehnoloģijas, ražošanas efektivitātes un izejmateriālu un gatavās produkcijas 

kvalitātes aspektus.  

Programmas īstenošanas laikā izglītojamie atsevišķus studiju moduļus apgūst arī 

Lietuvā un Igaunijā. 

7.2. D. Bukonte informē par Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas un A/S “Latvijas 

Valsts meži” sadarbības projektu “Skolas mežs”. “Skolas meža” ideja balstās uz Skandināvijas 

valstu praksi, kur mācīšanās ārpus telpām – mežos ir iekļauta vispārizglītojošo skolu ikdienā jau 

vairāk nekā 40 gadus. “Skolas meža” programma paredz līguma slēgšanu starp skolu un meža 

īpašnieku par izglītības aktivitāšu īstenošanu noteiktā meža teritorijā, kas ir skolai ērti pieejama 

un kurā ir maksimāli daudzveidīgi dabas apstākļi. Skolēniem ir iespēja piedalīties konkrētā 

meža apsaimniekošanas procesos, kā arī izveidot izglītībai nepieciešamo infrastruktūru 

atzīmētajā teritorijā. Savukārt, skolotāji saņem metodisko atbalsta materiālu, kas palīdz īstenot 

mācības dabā. Starp skolu un AS “Latvijas valsts meži” noslēgtais sadarbības līgums paredz, ka 

2019./2020. mācību gada laikā ģimnāzijas pedagogi, apkopojot labās prakses piemērus, 

izstrādās metodisko materiālu kopā ar AS “Latvijas valsts meži” ekspertiem par mācību procesa 

organizēšanu mežā, kas kalpos kā piemērs citām Latvijas skolām. 

7.3. Nākamā Kokrūpniecības NEP sēde notiks 25. novembrī, plkst. 15.00, Skaistkalnes 

ielā 1.  

 

 

Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 

 

  
Sanāksmes vadītājs A. Bukonte 

 

 

Protokoliste D. Bukonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


