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Darba kārtība 

 

1. Darba kārtības izskatīšana un apstiprināšana – A. Bukonts; 

2. Informācija par elektroniski saskaņotajiem dokumentiem laika periodā starp 

Kokrūpniecības NEP sanāksmēm – D. Bukonte; 

3. Informācija par  darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma prognozēm 

Kokrūpniecības nozarē – N. Ozols (Ekonomikas ministrija); 

4. Informācija par uzņemšanas rādītājiem PII -  A. Bukonts; 

5. Par Ventspils Tehnikuma iekārtu nodošanu – A. Bukonts; 

6. Par Prasmju fondu veidošanu – L. Romele (LBAS); 

7. Citi jautājumi 

 
 

1. jautājums 

Darba kārtības izskatīšana un apstiprināšana – A. Bukonts; 

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

A. Bukonts informē par Kokrūpniecības NEP sēdes darba kārtību. Ierosinājumi 

izmaiņām nav. 

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 KNEP sanāksmēm saskaņots 1 jautājums par 

izmaiņām uzņemšanas plānā valsts budžeta finansētās vietās Ogres tehnikumā. 

KNEP atbalstīja 2  mācību grupu atvēršanu (50 audz.) IP «Mežsaimniecības 

tehnika», profesionālā kvalifikācija - Meža mašīnu operators un 2  mācību grupu atvēršanu 



(50 audz.) IP «Mežsaimniecība», profesionālā kvalifikācija - Mežsaimniecības tehniķis, 

Ogres Tehnikumā. 

 

Nolemj: 

2.1. Pieņemt zināšanai. 

 

3.  jautājums 

Informācija par  darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma prognozēm 

Kokrūpniecības nozarē – N. Ozols 

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

Ekonomikas ministrijas vecākais ekonomists  Normunds Ozols informē KNEP 

locekļus par darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma prognozēm Kokrūpniecības nozarē. 

N. Ozola prezentācija pieejama: https://ej.uz/DT_prognozes_kokapstrade 

Pēc prezentācijas KNEP locekļi diskutē par koka būvniecības attīstību Latvijā. 

Pēc I. Dīcmaņa aicinājuma A. Bukonts rosina pieaicinot Ekonomikas ministrijas un 

citu iesaistīto pušu pārstāvjus sasaukt darba grupu par koka būvniecības un ar to saistīto 

izglītības jautājumu izskatīšanai. 

 

Nolemj: 

2.1. Pieņemt zināšanai. 

2.2 Organizēt darba grupu par koka būvniecības un ar to saistīto izglītības jautājumu 

izskatīšanai. 

 

 

4. jautājums 

Informācija par uzņemšanas rādītājiem PII – A. Bukonts 

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

 

A. Bukonts informē – pēdējos 3 gadus kokapstrādes programmās kopā tiek uzņemti 

ap 300 audzēkņiem. IP “Kokizstrādājumu izgatavošana”, kvalifikācijā “Kokapstrādes iekārtu 

operators” (3.LKI)  šogad uzņemti tika 62 audzēkņi, kas ir par 50 mazāk kā 2019.gadā, 

turpretim, kvalifikācijā “Mēbeļu galdnieks” (4.LKI) šogad tika uzņemti 136 audzēkņi, kas ir 

par 50 vairāk nekā 2019.gadā. 

 Profesionālajā kvalifikācijā “Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis” (4.LKI) 

2020.gadā uzņēma 32 audzēkņus, 2019.gadā – 16. Savukārt, kvalifikācijā “Datorizētu 

kokapstrādes iekārtu operators” (4.LKI) 2020.gadā neuzņēma nevienu audzēkni. A. Bukonts 

norāda, ka darba tirgus pieprasījums uz šo kvalifikāciju ir liels, tāpēc šīs kvalifikācijas 

prasmes cenšas iekļaut citu kvalifikāciju programmās.  

Kvalifikācijā “Būvizstrādājumu galdnieks” 2020.gadā un 2019.gadā tika uzņemts 

vienāds audzēkņu skaits – 10.  

A. Bukonts informē, ka mežsaimniecības izglītības programmās ir nozīmīgs 

uzņemšanas radītāju pieaugums. Kopumā Mežsaimniecības programmās 2020.gadā tika 

uzņemti 139 audzēkņi, 2019.gadā – 93. No jauniešu puses ir augusi interese par šīm 

https://ej.uz/DT_prognozes_kokapstrade


programmām, bet jautājums ir, vai izglītības iestādes, materiāltehniskā un cilvēkresursu 

bāzes spēs tam augt līdzi.  

 U. Grīnfelds norāda uz  nepieciešamību izvirzīt kādu mācību programmu par lielajām 

konstrukcijām, CLT paneļiem, materiālu ražošanā un materiālu pielietošanā, jo būvniecības 

arhitekti šos materiālus nepārzina, vai zina tikai mazas arhitektu grupas. 

A. Bukonts piekrīt U. Grīnfeldam un saista ar iepriekš pieņemto lēmumu organizēt 

interesentu darba grupu par koka būvniecības jautājumiem. 

  

Nolemj: 

4.1. Pieņemt zināšanai. 

 

5. jautājums 

Par Ventspils Tehnikuma iekārtu nodošanu – A. Bukonts 

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

 

A. Bukonts informē, ka Valsts kontrole sagatavojusi ziņojumu “Profesionālā vidējā 

izglītība – vai kļuvusi pievilcīgāka un sagatavo valstī pieprasītus speciālistus?”, kurā 

norādīts, ka Ventspils tehnikums 2015.gadā bija plānojis uzsākt izglītības programmu 

kvalifikācijā “Būvizstrādājumu galdnieks”. Šim mērķim tika iepirktas kokapstrādes iekārtas, 

bet programmu īstenot neuzsāka.  

No Ventspils tehnikuma un IZM nāca ierosinājums, iekārtas nododot citai (-ām) 

profesionālās izglītības iestādēm, PIKC. A. Bukonts norāda, ka viņa personīgais viedoklis un 

IZM viedoklis ir, ka iekārtas ir nododamas tam PIKC, kuram iepriekš nav bijusi iespēja 

iegādāties iekārtas izmantojot Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Kā vienu no variantiem 

minot Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu.  

 R. Gintaute – Marihina norāda, ka atbalsts projektā ir bijis PIKC, līdz ar to 

viennozīmīgi ir jābūt iestādei, kura arī piedalās šajā projektā. Viena no opcijām ir iekārtas 

dalīt starp iestādēm, kurām nav PIKC statusa. Tā kā Ventspils tehnikums neplānoja nodot 

visas iepirktās iekārtas, R. Gintaute – Marihina informē, ka Ventspils tehnikumam ir  nosūtīts 

lūgums skaidrot, ar kādām konkrētām kompetencēm tiek pielietota iekārta, kuru neplāno 

nodot.  

NEP locekļi diskutē par iekārtu nodošanas kritērijiem, nosacījumiem un optimālo 

izglītības iestāžu skaitu, kam būtu nododamas iekārtas, ja tās tiek dalītas. 

U. Grīnfelds aicina izveidot pieteikšanās sarakstu, lai katra PII var pieteikties pie 

nepieciešamākās iekārtas, vienlaikus norādot kuras izglītības iestādē jau ir. 

 

Nolemj: 

4.1 Apzināt un apkopot informāciju no PII par iekārtu vajadzībām un gatavību iekārtas 

pārņemt. 

 

6.  jautājums 

Par Prasmju fondu veidošanu – L. Romele 

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

Latvijas Brīvo arodbiedrības savienības eksperte izglītības un nodarbinātības 

jautājumos Linda Romele informē KNEP locekļus par vienu no pieaugušo prasmju 



pilnveides un izglītības finansēšanas instrumentiem – Prasmju fondiem. L Romele sniedz 

ieskatu par fondu galvenajiem darbības principiem un dalās informācijā par fondu darbību 

citās Eiropas valstīs.  

L. Romeles prezentācija pieejama: https://ej.uz/Prasmju_fondi_KNEP 

A. Bukonts jautā – vai ir doma šādu ieviest Latvijā? 

L. Romele informē, ka Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam 

"Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai" ir iekļauta informācija par Prasmju fondu 

veidošanu. Tam ir paredzēts atbalsts no struktūru fondiem, līdz ar to tas būs izaicinājums 

visiem. 

S. Siliņa norāda, ka  Prasmju fondi nav tikai par profesionālo izglītību, tie ir arī par 

cilvēka personisko pilnveidi un attīstību, lai viņš būtu produktīvs darbinieks. 

 

Nolemj: 

6.1. Pieņemt zināšanai. 

 

Citi jautājumi 

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

A. Bukonts informē, ka ir izdevies piesaistīt finansējumu, lai izstrādātu jaunus 

profesionālās izglītības standartus augstākajai izglītībai meža nozarē. Pamatā diviem PS: 

“Mežinženieris” un “Kokapstrādes inženieris”.  

15.10.2020. LLU Meža fakultātē, notiks pirmais darba seminārs, kurā piedalīsies 

nozares uzņēmumu un izglītības sektora pārstāvji, lai kopīgi strādātu pie profesiju standarta 

satura.  

 

 

Sēde slēgta plkst. 17.15  

 

Kokrūpniecības NEP vadītājs              Artūrs Bukonts 

 

https://ej.uz/Prasmju_fondi_KNEP

