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Kokrūpniecības Nozaru ekspertu padomes (K NEP) 
 

SĒDES PROTOKOLS Nr. 2 
 

2019.gada 25. novembrī, plkst. 15:00 

Sēde notiek: Latvijas Kokrūpniecības federācijas telpās, Skaistkalnes ielā 1, 2.stāvā 

 

Ar balsstiesībām sēdē piedalās: 

 

Valsts puse: 

Dzintra Gorbunova Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un 

pieaugušo izglītības departamenta eksperte 

Raimonds Brīdaks Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas 

departamenta vecākais eksperts 

 

Darba devēju puse: 

Artūrs Bukonts Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācijas, 

Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju 

asociācijas, asociācijas “Latvijas Koks” 

izpilddirektors 

Ieva Erele Asociācijas “Latvijas Mēbeles” izpilddirektore 

Jānis Gercāns AS “Latvijas valsts meži” Ražošanas kvalitātes 

daļas vadītājs 

Uldis Grīnfelds Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienības 

Testēšanas laboratorijas vadītājs 

Andrejs Cunskis Latvijas Mežizstrādātāju savienības 

izpilddirektors 

 

Darba ņēmēju puse: 

Inguna Siņica Latvijas Meža nozares arodbiedrības 

priekšsēdētāja 

Kristīne Rapa AS “Latvijas Finieris” arodbiedrības valdes 

priekšsēdētāja 

 

Sēdē nepiedalās: 

Valsts puse: 

Anita Zimele Ekonomikas ministrijas Nozaru politikas 

departamenta eksperte 



Ilze Kupča Latvijas Nacionālā kultūras centra Kultūras un 

radošās industrijas izglītības nodaļas Vizuālās 

mākslas izglītības eksperte 

Pāvels Beļisovs Nodarbinātības valsts aģentūras ES fondu 

projektu departamenta direktors 

 

Darba devēju puse: 

Gunita Meiere AS “Latvijas Finieris” Personāla attīstības 

dienesta direktore 

Juris Rūsa SIA “R GRUPA” valdes priekšsēdētājs 

Roberts Keraitis SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un 

attīstības institūts” Meža mašīnu operatoru 

mācību centra vadītājs 

Santa Gulbe SIA “KRONOSPAN Riga” pārstāve 

 

Darba ņēmēju puse: 

Anete Kice Latvijas Meža nozares arodbiedrības darba 

koordinatore 

 

Pieaicinātie: 

Daiga Bukonte NEP koordinatore 

Anita Līce LDDK Izglītības un nodarbinātības jomas 

vadītāja 

Jurijs Adejevs NVA Eiropas Savienības Fondu projektu 

departamenta ESF projekta “Atbalsts 

bezdarbnieku izglītībai” vecākais eksperts 

 

 

 

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 – 5 min.; 

2. Informācija par elektroniski saskaņotajiem dokumentiem, laika periodā starp 

Kokrūpniecības NEP sanāksmēm – D. Bukonte – 5 min.; 

3. Informācija par uzņemšanas rezultātiem profesionālās izglītības programmās 2019.gadā 

– D. Bukonte – 10 min.; 

4. NVA īstenotā apmācība kokapstrādes un mežsaimniecības jomā– J. Adejevs - 15.min.; 

5. NEP izstrādātie priekšlikumi PS un PKP izstrādes un aktualizācijas procesa uzlabošanai 

– D. Bukonte – 5 min.; 

6. Citi jautājumi: 



o 2020. gada Kokrūpniecības NEP sēžu datumu saskaņošana un ieteikumi darba 

plānam; 

o NEP sadarbība ar PII metodisko funkciju īstenošanā (Aicinājums pievienoties 

vizītēm Ogres, Jelgavas un Kuldīgas tehnikumos); 

o Informācija par NEP semināru 12. decembrī; 

 

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 

Informācija par elektroniski saskaņotajiem dokumentiem, laika periodā starp 

Kokrūpniecības NEP sanāksmēm – D. Bukonte 

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

D. Bukonte informē, ka starp Kokrūpniecības NEP sanāksmēm ir bijis viens 

elektroniski saskaņots jautājums par profesionālās izglītības iestāžu valsts budžeta finansēto 

izglītības programmu un izglītojamo skaita projektu izglītojamo uzņemšanai 2020.gadā. 

Bukonte informē, ka netika saņemti būtiski iebildumi un valsts budžeta finansēto izglītības 

programmu un izglītojamo skaita projekts izglītojamo uzņemšanai vienbalsīgi tika saskaņots. 

A. Bukonts norāda, ka no nākamā gada valsts budžeta finansējumā ir iekļauta izglītības 

programma ar iegūstamo kvalifikāciju “Kokvedēja automobiļa vadītājs”, kuru līdz šim ES fondu 

finansētās programmās īstenojis Ogres tehnikums. Tomēr, pastāv risks nesavākt grupu, jo viena 

no prasībām potenciālajiem izglītojamajiem ir 21 gada vecums. Cik zināms uzņemšanas 

problēmas ir arī citām profesionālās izglītības programmām, kurās pastāv šāds ierobežojums, jo 

21 gadu vecam jaunietim ir plašas iespējas izvēlēties kādu no augstākās izglītības programmām 

un zema motivācija mācīties 3. LKI līmeņa programmā. Izaicinājums šeit gan ir nevis 

programma vai izglītības jomas normatīvi, bet gan noteikumi, kas paredz, ka atbilstošas 

kategorijas (CE) vadītāja apliecību Latvijā var iegūt tikai no 21 gada vecuma. Jautājums ir 

pārrunāts ar Satiksmes ministriju un viņu redzējums ir, ka šādu ierobežojumu varētu pārskatīt.  

Nolemj:  

2.1. Pieņemt zināšanai informāciju par elektroniski saskaņotajiem dokumentiem, 

laika periodā starp Kokrūpniecības NEP sanāksmēm. 

3.jautājums 

Informācija par uzņemšanas rezultātiem profesionālās izglītības programmās 2019.gadā 

– D. Bukonte, A. Bukonts 

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

D. Bukonte informē, ka izglītības programma “Kokizstrādājumu izgatavošana”, kurā 

var iegūt kvalifikāciju “Kokapstrādes iekārtu operators”,  Latvijā ir pieprasīta. Šo izglītības 

programmu 2019./2020.m.g īsteno 5 izglītības iestādēs: Aizkraukles profesionālajā vidusskolā, 

Jelgavas Tehnikumā, Daugavpils būvniecības tehnikumā, Kandavas Lauksaimniecības 



tehnikuma Cīravas filiālē un Rīgas Valsts tehnikumā, bet  nākamajā mācību gadā šo izglītības 

programmu plānots īstenot arī Smiltenes tehnikumā.  

Izglītības programmu “Kokizstrādājumu izgatavošana” kurā var iegūt kvalifikāciju 

“Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis” 2019./2020. m.g. īsteno Rīgas Valsts tehnikumā, bet 

nākamajā mācību gadā grupu centīsies nokomplektēt ar Liepājas Valsts tehnikumā. 

A. Bukonts informē, ka vēsturiski Liepājas Valsts tehnikumā varēja iegūt kvalifikācijas 

“Mēbeļu galdnieks” un “Būvizstrādājumu galdnieks”, līdz ar to materiāltehniskā bāze šajā skolā 

ir, lai uzsāktu īstenot šādu programmu. 

 

D. Bukonte informē, ka Izglītības programmu “Meža darbi un tehnika”, kurā var iegūt 

kvalifikāciju “Meža mašīnu operators” un izglītības programmu “Mežsaimniecība” ar iegūstamo 

kvalifikāciju  “Mežsaimniecības tehniķis”,  īsteno Ogres tehnikumā un Ogres tehnikuma Rankas 

filiālē. Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu ir palielinājies audzēkņu skaits, kuri vēlas iegūt 

meža mašīnu operatora kvalifikāciju, kā rezultātā Ogres tehnikumā šajā mācību gadā ir 

nokomplektētas 2 grupas (Izglītojamo skaits – 41).  

A. Bukonts vērš NEP locekļu uzmanību, ka, ņemot vērā augošo interesi par minētajām 

izglītības programmām, ir jāveic detalizēta analīze par nozares kapacitāti un nepieciešamajām 

investīcijām, lai īstenotu kvalitatīvu izglītības procesu uzņēmumos un tehnikumā. 

D. Bukonte informē, ka izglītības programmu “Kokizstrādājumu izgatavošana”, kurā 

var iegūt kvalifikāciju “Būvizstrādājumu galdnieks”, 2019./2020.m.g. var apgūt tikai 

Aizkraukles profesionālajā vidusskolā, bet nākamajā mācību gadā šādu izglītības programmu 

plāno piedāvāt arī Ogres tehnikumā, Rīgas Valsts tehnikumā un Rīgas Valsts tehnikuma 

Limbažu filiālē.   

Viena no pieprasītākajām kvalifikācijām, ko vēlas iegūt jaunieši kokapstrādes jomā ir  

“Mēbeļu galdnieks”. To var iegūt Jelgavas, Ogres, Rēzeknes, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina 

tehnikumos, kā arī Rīgas Tehniskajā koledžā. Nākamajā mācību gadā izglītības programmas, 

kurā varēs iegūt šo kvalifikāciju plāno piedāvāt arī Rīgas Valsts tehnikums, Rīgas Valsts 

tehnikuma filiāle Krāslavā un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā.  

Izglītības programmu “Kokizstrādājumu izgatavošana”, kurā var iegūt  kvalifikāciju 

“Datorizētu kokapstrādes iekārtu operators” piedāvā tikai Rīgas Valsts tehnikumā, bet apgūt 

izglītības programmu “ Koka mākslinieciskā apstrāde” un iegūt kvalifikāciju “Stila mēbeļu 

modelētājs” var  Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā. 

 

Nolemj:  

3.1. Pieņemt zināšanai informāciju par uzņemšanas rezultātiem profesionālās izglītības 

programmās 2019.gadā. 

  



4.jautājums 

NVA īstenotā apmācība kokapstrādes un mežsaimniecības jomā– J. Adejevs 

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

J. Adejevs informē, ka Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk - NVA) organizē 

apmācību atbilstoši Labklājības ministrijas Apmācību komisijas sarakstiem: 

- Sociālo un profesionālo pamatprasmju saraksts bezdarbnieku neformālās apmācības 

organizēšanai; 

- Apmācību jomu, profesiju saraksta, kurās nepieciešams veikt bezdarbnieku 

apmācību, pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu. 

NVA var organizēt arī apmācību programmas, kuras nav iekļautas Labklājības 

ministrijas apstiprinātajā sarakstā, ja ir saņemts darba devēja pieteikums veikt bezdarbnieku 

apmācību sarakstā neiekļautā programmā. Apmācības mērķis ir sagatavot darba devējam 

nepieciešamos kvalificētos darbiniekus, kuri pēc mācību pabeigšanas saņem izglītību 

apliecinošu dokumentu. 

Šobrīd bezdarbniekiem tiek piedāvātas 34 neformālās apmācību programmas (valodas 

un datorzinības), 35 profesionālās tālākizglītības un 7 profesionālās pilnveides programmas. 

NVA kokrūpniecības un mežsaimniecības jomā piedāvā 2 tālākizglītības programmas 

-  “Koksnes materiālu apstrādātājs” (1 LKI, 480 stundas) un “Būvizstrādājumu galdnieks” 

(3LKI, 960 stundas) un 1 profesionālās pilnveides programmu “TR3” kategorijas 

traktortehnikas “Meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas” (77 

stundas). Adejevs informē, ka uz izglītības programmu “Koksnes materiālu apstrādātājs” ir 

saņemti tikai 7 pieteikumi, bet neviens nav uzsācis apmācības, jo neviena izglītības iestāde nav 

pieteikusies īstenot šo izglītības programmu.  

A. Līce jautā, kas notiek ar tiem kuri ir pieteikušies? J. Adejevs norāda, ka interesenti 

paši var atrast izglītības iestādi, kura būtu gatava īstenot šo programmu.  

Laika periodā no 01.04.2018 līdz 31.03.2019 tālākizglītības programmas 

“Būvizstrādājumu galdnieks” apmācības pabeidza 15 cilvēki, 3 no tiem ir iekārtojušies darbā, 

bet profesionālās pilnveides programmas “TR3” kategorijas traktortehnikas “Meža mašīnas, 

ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas” apmācības pabeidza 88 cilvēki, no kuriem 

44 ir iekārtojušies darbā.  

Uz 30.09.2019 reģistrējušies un apmācības gaida  20 cilvēki tālākizglītības programmā 

“Būvizstrādājumu galdnieks” un 117 cilvēki - profesionālās pilnveides programmā “TR3” 

kategorijas traktortehnikas “Meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās 

pašgājējmašīnas”. 

Ja darba devējs darba tirgū nevar atrast kvalificētus speciālistus, tad J. Adejevs aicina  

izmantot iespēju un rakstīt iesniegumu NVA ar pieprasījumu mācību organizēšanai. Darba 

devējs nosaka apgūstamo izglītības programmu (t. sk. arī ārpus saraksta). Ja nepieciešams – 

sadarbībā ar izglītības iestādi, tiek izstrādāta jauna programma. 

NVA organizē apmācību un sedz visas ar apmācību saistītās izmaksas. Apgūstot 

profesionālās tālākizglītības programmu, darba devējs bezdarbniekam var piedāvāt prakses 

iespējas savā uzņēmumā. Pēc apmācības pabeigšanas, apmācītie bezdarbnieki uzsāk darbu pie 

darba devēja un tiek nodarbināti vismaz 6 mēnešus, par darbu saņemot vismaz valstī noteikto 

minimālo mēneša algu. 



Ar mērķi organizēt darba devējam vajadzīgā darbinieka praktisko sagatavošanu 

noteiktā profesijā tiek organizētas apmācības pie darba devēja (praktiskās apmācības). Šajā 

programmā ir paredzēts finansiālais atbalsts darba devējam praktiskās apmācības laikā. NVA 

nodrošina dotācijas gan bezdarbnieka algai, gan darba vadītājam, gan individuālo aizsardzības 

līdzekļu iegādei, gan obligātās veselības pārbaužu veikšanai un iekārtu un aprīkojuma iegādei, 

tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanai un iegādei, lai pielāgotu praktiskās apmācības vietu 

praktiskajā apmācībā iesaistītajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti.  

 

Nolemj:  

4.1. Pieņemt zināšanai NVA sniegto informāciju. 

 

5.jautājums 

NEP izstrādātie priekšlikumi PS un PKP izstrādes un aktualizācijas procesa uzlabošanai 

– D. Bukonte 

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

D. Bukonte informē, ka tā kā esošais profesiju standartu (PS) un profesionālo 

kvalifikācijas prasību (PKP) izstrādes un aktualizācijas process ir apgrūtināts un neefektīvs, kas 

būtiski apgrūtina darba devēju iesaisti PS/PKP izstrādē un kavē profesionālās augstākās 

izglītības attīstību, rosinot augstskolas pārveidot profesionālās studiju programmas par 

akadēmiskajām, NEP sekretariāts ir izstrādājis  priekšlikumus PS un PKP izstrādes un 

aktualizācijas procesa uzlabošanai: 

1. pilnu atbildību par PS/PKP izstrādi un aktualizāciju uzņemties vienai valsts institūcijai 

– VISC, jo PS/PKP izstrāde ir cieši saistīta ar profesionālās izglītības saturu. VISC nodrošinātu 

pilnvērtīgu metodisku un redakcionālu atbalstu PS un PKP izstrādes darba grupām; 

2. PS/PKP izstrādā viena darba grupa, kas ir metodiski atbalstīta un finansēta;  

3. MK noteikumos Nr.633 “Profesijas standarta, profesionālās kvalifikācijas prasību (ja 

profesijai neapstiprina profesijas standartu) un nozares kvalifikāciju struktūras izstrādes 

kārtība” jāprecizē norma, ka NEP sniedz atzinumu par PS/PKP pirms tā virzīšanas uz PINTSA, 

kad darbs pie tā izstrādes jau ir noslēdzies;  

4. Pārnest pilnu atbildību par PS/PKP izstrādi uz sākotnējā PS/PKP projekta izstrādes 

darba grupu, vienlaikus sniedzot tai visu nepieciešamo atbalstu kvalitatīva PS/PKP projekta 

izstrādei. 

Attiecīgi process varētu izskatīties šādi: 

1. Iesniedzējs piesaka VISC PS/PKP “ideju” vai “sākotnējo priekšlikumu” (nevis jau izstrādāta 

PS/PKP projekta), iespējams arī priekšlikumu PS/PKP izstrādes darba grupas locekļiem. 

2. VISC izveido PS/PKP izstrādes darba grupu, konsultējoties ar NEP, tajā iekļaujot PS/PKP 

iniciatoru, valsts iestāžu, organizāciju, NEP, darba devēju pārstāvjus. 

3. VISC sasauc darba grupas sēdes, vadot tās darbu, kā arī veicot moderatora/ metodiskā 

atbalsta/ sekretariāta  funkciju.  Darba grupas locekļi attiecīgi sniedz pienesumu savas 

kompetences ietvaros – par PS/PKP saturu. Veiksmīga darba grupas darba rezultātā VISC 

sagatavo PS/PKP projektu, ko tālāk saskaņo NEP un iesniedz PINTSA.  



5. Ja PS/PKP process tiktu sakārtots, nodrošinot PS/PKP izstrādei kompetentu 

organizatorisku, metodisku, redakcionālu VISC atbalstu, tad varētu paredzēt kā vienu no 

iespējamiem PS/PKP ierosinātājiem arī NEP. 

 D. Bukonte norāda, ka ja tiktu uzlabots PS un PKP izstrādes un aktualizācijas process, 

tiktu mazināts nelietderīgi veikts darbs, formālu darba grupu sasaukšana, uzlabota PS/PKP 

kvalitāte un izstrādes process, tādējādi veicinot iespējas profesionālajai izglītībai ātrāk 

piemēroties mainīgām darba tirgus prasībām. 

Nolemj:  

5.1. Atbalstīt NEP sekretariāta priekšlikumus PS un PKP izstrādes un aktualizācijas 

procesa uzlabošanai. 

 

6. Citi jautājumi 

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

6.1 Nākamie Kokrūpniecības NEP sēžu datumi:13.01., 20.04., 20.07., 12.10. 

6.2 D. Bukonte informē, ka tiks organizētas vizītes uz  Ogres tehnikumu, Jelgavas tehnikumu 

un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu ar mērķi veicināt ciešāku darba devēju un 

izglītības iestāžu sadarbību, un aicina Kokrūpniecības NEP locekļus pievienoties vizītēs. 

6.3 A. Līce aicina NEP locekļus uz NEP semināru “ NEP un profesionālās izglītības attīstība: 

iespējas un risinājumi”, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, Nīcgales ielā 26, Rīgā, 

pl. 10.00 – 14.30. 

 

Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 

 

Sanāksmes vadītājs                                                                                    A. Bukonts 

 

Protokoliste                                                                                                D. Bukonte 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 


