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Sēdi vada – Artūrs Bukonts, Kokrūpniecības NEP priekšsēdētājs. 

Protokolē – Daiga Bukonte , NEP koordinatore 

 

Elektroniskajā saskaņošanā piedalās: 

Valsts puse: 

Anita Zimele 

 

aizvieto 

Una Rogule Lazdiņa 

Ekonomikas ministrijas Nozaru politikas departamenta eksperte 

 

 

Ekonomikas ministrijas Nozaru politikas departamenta eksperte 

Rūta Gintaute-Marihina Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktore  

Ilze Kupča 

 

 

aizvieto 

Elita Barisa 

Latvijas Nacionālā kultūras centra Kultūras un radošās industrijas 

izglītības nodaļas Vizuālās mākslas izglītības eksperte 

 

Latvijas Nacionālā kultūras centra Kultūras un radošās industrijas 

izglītības nodaļas izglītības sistēmas eksperte 

Vineta Leončika Nodarbinātības valsts aģentūras 

Pakalpojumu departamenta 

Nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītāja 

Raimonds Brīdaks 

 

aizvieto 

Aina Liepiņa 

Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta vecākais 

eksperts 

 

 

Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta vecākā 

eksperte 

 

Darba ņēmēju puse: 

Anete Kice 

aizvieto 

Ligita Brahmane 

Latvijas Meža nozares arodbiedrības darba koordinatore 

 

Latvijas Meža nozares arodbiedrības darba koordinatore 

Inguna Siņica Latvijas Meža nozares arodbiedrības priekšsēdētāja 

Kristīne Rapa AS “Latvijas Finieris” arodbiedrības valdes 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 attīstības dienesta direktore 

Juris Rūsa 

 

aizvieto 

Gunārs Greiža 

SIA “R GRUPA” valdes priekšsēdētājs 

 

 

SIA “R GRUPA” valdes loceklis 

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 

Intars Dīcmanis Mitek Industries AB filiāle "Mitek Baltic" 

Filiāles vadītājs 

 

 

Darba kārtībā: 

1. Par profesionālās izglītības iestāžu programmu un izglītojamo skaita uzņemšanu 

2021.gadā. 

2. Par profesionālās izglītības programmu un izglītojamo skaita plānojumu 2022. un 

2023.gadā. 

 

Nolemj: 

1.1 Saskaņot izglītības programmas “Kokizstrādājumu izgatavošana” kvalifikācijā 

“Kokapstrādes iekārtu operators” (3 LKI):  

− 28 audzēkņu uzņemšanu Aizkraukles profesionālajā vidusskolā (16 audzēkņiem PIP 

īstenošanas vieta Jēkabpils cietums); 

− 16 audzēkņu uzņemšanu Jelgavas tehnikumā (PIP īstenošanas vieta Rīgas 

centrālcietums); 

− 18 audzēkņu uzņemšanu Daugavpils būvniecības tehnikumā (PIP īstenošanas vieta 

Daugavgrīvas cietums); 

− 8 audzēkņu uzņemšanu Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā, Cīravas 

struktūrvienībā. 

− 18 audzēkņu uzņemšanu Rīgas Valsts tehnikumā (PIP īstenošanas vieta Valmieras 

cietums). 

1.2 Saskaņot izglītības programmas “Kokizstrādājumu izgatavošana” kvalifikācijā “ Koka 

izstrādājumu ražošanas tehniķis” (4 LKI):  

− 25 audzēkņu uzņemšanu Rīgas Valsts tehnikumā; 

− 15 audzēkņu uzņemšanu Liepājas Valsts tehnikumā. 

1.3 Saskaņot izglītības programmas “Meža darbi un tehnika” kvalifikācijā “ Meža mašīnu 

operators” (4 LKI) 87 audzēkņu uzņemšanu Ogres tehnikumā, t.sk. 12 audzēkņus Ogres 

tehnikuma Rankas struktūrvienībā. 



1.4 Saskaņot izglītības programmas “Mežsaimniecība” kvalifikācijā “ Mežsaimniecības 

tehniķis” (4 LKI) 50 audzēkņu uzņemšanu Ogres tehnikumā. 

1.5 Saskaņot izglītības programmas “Kokizstrādājumu izgatavošana” kvalifikācijā “ 

Būvizstrādājuma galdnieks” (4 LKI): 

− 13 audzēkņu uzņemšanu Aizkraukles profesionālajā vidusskolā; 

− 25 audzēkņu uzņemšanu Ogres tehnikumā, Rankas struktūrvienībā; 

− 20 audzēkņu uzņemšanu Rīgas Valsts tehnikumā t.sk. 10 audzēkņus Limbažu 

struktūrvienībā. 

1.6 Saskaņot izglītības programmas “Kokizstrādājumu izgatavošana” kvalifikācijā “Mēbeļu 

galdnieks” (4 LKI): 

− 25 audzēkņu uzņemšanu Jelgavas tehnikumā; 

− 13 audzēkņu uzņemšanu Ogres tehnikumā; 

− 12 audzēkņu uzņemšanu Rēzeknes tehnikumā; 

− 15 audzēkņu uzņemšanu Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā, Cēsu 

struktūrvienībā; 

− 25 audzēkņu uzņemšanu Rīgas Tehniskajā koledžā; 

− 10 audzēkņu uzņemšanu Rīgas Valsts tehnikumā; 

− 13 audzēkņu uzņemšanu Kuldīgas Tūrisma un tehnoloģiju tehnikuma. 

1.7 Saskaņot izglītības programmas “Kokizstrādājumu izgatavošana” kvalifikācijā 

“Datorizētu kokapstrādes iekārtu ” (4 LKI): 

− 10 audzēkņu uzņemšanu Rīgas Valsts tehnikumā; 

− 10 audzēkņu uzņemšanu Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā, Cēsu 

struktūrvienībā. 

 

2.1. Aicināt IZM 2022. un 2023. gada uzņemšanas plānā saglabāt uzņemšanas rādītājus ne 

zemākus kā NEP saskaņotajā uzņemšanas plānā 2021. gadam vai, iespēju robežās, palielināt 

izglītojamo skaitu izglītības programmās ar iegūstamo kvalifikāciju: 

− “Kokapstrādes iekārtu operators” Aizkraukles profesionālā vidusskolā, Jelgavas 

Tehnikumā, Daugavpils būvniecības tehnikumā, Kandavas Lauksaimniecības 

tehnikuma Cīravas filiālē, Rīgas Valsts tehnikumā, Smiltenes tehnikumā; 

− “Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis” Rīgas Valsts tehnikumā un Liepājas Valsts 

tehnikumā; 

− “Meža mašīnu operators” Ogres tehnikumā un Ogres tehnikuma Rankas filiālē; 

− “Mežsaimniecības tehniķis” Ogres tehnikumā un Ogres tehnikuma Rankas filiālē; 

− “Būvizstrādājumu galdnieks” Aizkraukles profesionālā vidusskolā, Ogres tehnikumā, 

Rīgas Valsts tehnikuma, Rīgas Valsts tehnikuma Limbažu filiālē; 

− “Mēbeļu galdnieks” Jelgavas Tehnikumā, Ogres tehnikumā, Rēzeknes tehnikumā, 

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma Cēsu filiālē, Rīgas Tehniskā koledžā, 

Rīgas Valsts tehnikumā, Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas filiālē, Kuldīgas 

Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā; 

− “Datorizētu kokapstrādes iekārtu operators” Rīgas Valsts tehnikumā; 



2.2. Aicināt IZM plānot uzņemšanu izglītības programmās ar zemākā – 2. LKI līmeņa 

profesionālajām kvalifikācijām “Mežstrādnieks” un “Koksnes materiālu apstrādātājs”, tikai 

pēc reģionāla pieprasījuma, piemēram, uzņemot audzēkņus ar īpašām vajadzībām. 

 

Par: 16, Pret:0 

 

Kokrūpniecības NEP vadītājs              Artūrs Bukonts 

 

 

 


