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1. INICIATĪVAS AKTUALITĀTE
Kokrūpniecības nozarē vērojams un gan vidējā termiņā, gan ilgtermiņā tiek prognozēts
darbinieku trūkums un pieaugošs pieprasījums, īpaši pēc vidējas un augstas kvalifikācijas
speciālistiem. Tas saistāms ne tikai ar ražošanas apjomu pieaugumu, bet galvenokārt ar
pakāpenisku pārstrukturizēšanos uz koksnes tālāko pārstrādi, radot produktus ar augstu
pievienoto vērtību. Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2014. gadā publicēto informatīvo
ziņojumu par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm, saglabājoties pašreizējai
darbaspēka sagatavošanas struktūrai, 2030. gadā pieprasījums pēc vidējas kvalifikācijas
kokapstrādes profesiju pārstāvjiem par 22% pārsniegs piedāvājumu, savukārt pieprasījums
pēc koksnes apstrādes iekārtu operatoriem, it īpaši nozarē straujo popularitāti ieguvušo
datorizēto kokapstrādes iekārtu operatoriem, piedāvājumu var pārsniegt pat par 52%.
Nozares attīstības tendences būtu jāņem vērā, plānojot izglītības piedāvājumu.
Diemžēl uzņemšanas rādītāji Kokrūpniecības nozares specialitātēs ik gadu samazinās - kopš
2012. gada uzņemto audzēkņu skaits skolās, kas īsteno profesionālās izglītības programmas
Kokrūpniecības nozarē, ir krities vairāk nekā par 32%.
Šāds uzņemto audzēkņu skaita
samazinājums nav vērojams nevienā citā nozarē.
Nozares ekspertu skatījumā, viens no iemesliem šādam nozares profesiju popularitātes
kritumam ir nepietiekams, nepilnīgs un nepievilcīgs informācijas kopums par izglītības un
karjeras iespējām nozarē. Šobrīd pastāv vairāki karjeras informācijas apkopojumi – kā drukāti,
tā elektroniski, kas aptver lielu profesiju klāstu dažādās nozarēs. Diemžēl informācija par
Kokrūpniecības nozarē pieprasītajām profesijām šajā informācijas gūzmā ne vienmēr sasniedz
mērķauditoriju – jauniešus un jebkuru citu interesentu.

2. INICIATĪVAS MĒRĶIS
Apkopot pieejamo informāciju (darba tirgus pētījumi, uzņēmumu aptaujas un ekspertu
viedokļi) un izveidot viegli pieejamu, vizuāli pievilcīgu un koncentrētu informācijas kopumu
par Kokrūpniecības nozarē pieprasītākajām profesijām – darba pamatuzdevumiem,
atalgojumu, izglītības, prakses un karjeras iespējām šajās profesijās.
Informācijas kopumu izmantot, lai, izceļot Kokrūpniecības (meža) nozares nozīmi Latvijas
tautsaimniecībā, piesaistītu izglītojamos tām vidējas un augstas kvalifikācijas nozares
profesijām, kuras nozares darba tirgū ir vispieprasītākās.
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3. INICIATĪVAS SATURS
Projekta ietvaros izveidota mājaslapa www.koksirdarbs.mozello.lv, kas konceptuāli saistās
ar neatkarīgi izstrādātu un uzturētu nozares projektu www.koksirlabs.lv – mājaslapu par
izstādi “Iepazīsties-koks!”, kas stāsta par meža nozares lomu Latvijas tautsaimniecībā.
Projekta ietvaros izstrādātajā mājaslapā ir apkopota informācija par 3 Kokrūpniecības
nozarē pieprasītākajām profesijām – darba pamatuzdevumiem, atalgojumu, izglītības, prakses
un karjeras iespējām šajās profesijās. Mājaslapā izvietoto informāciju iespējams viegli
papildināt un aktualizēt atbilstoši izmaiņām darba tirgus pieprasījumā un profesionālās
izglītības piedāvājumā. www.koksirdarbs.mozello.lv plānots popularizēt izmantojot esošos
darba devēju pārstāvniecības resursus – uzņēmumu un organizāciju mājaslapas (piemēram,
www.lddk.lv, www.latvianwood.lv), sociālo tīklu profilus (piemēram, draugiem.lv, Facebook,
Twitter, Instagram), kā arī izplatot informāciju izglītības iestāžu karjeras konsultantiem, kas to
tālāk varētu nodot pamatskolu audzēkņiem un citiem interesentiem.
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