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Maija mēnesis ikvienam skolas darbiniekam un audzēknim saistās ar eksāmeniem, kad 
jāparāda, kas apgūts mācību laikā. Izglītības programmas „Kokizstrādājumu izgatavošana” 
audzēkņi, skolotāji , projekta sadarbības partneri  - Rīgas tehniskās koledžas un Rīgas 
Būvniecības vidusskolas pārstāvji -   un darba devēji 24.maijā Ogres Valsts tehnikumā tikās, 
lai apspriestu aktuālus jautājumus, kas saistīti ar izglītības lomu nozares  attīstības procesā, 
dalītos pieredzē un iepazītos ar jaunumiem  „Bosh” piedāvātajā instrumentu un darbagaldu 
klāstā. 

Praktiskās ievirzes semināru atklāja Ogres Valsts tehnikuma direktore Ilze Brante, 
aicinot darba devējus aktīvi iesaistīties izglītības procesā, jo tikai ciešā sadarbībā varam 
sagatavot kvalificētus un  darba tirgū pieprasītus speciālistus. 

Projektu vadītāja Sigita Jasinska iepazīstināja ar projekta aktivitātēm un to 
rezultātiem, kas saistīti ar  izglītības programmu „Kokizstrādājumu izgatavošana”.  
S.Jasinska pateicās visiem darba devējiem, kas atbalstījuši Ogres Valsts tehnikumu visā 
projekta īstenošanas gaitā. 

Izglītības programmas „Kokizstrādājumu izgatavošana” vadītājs Pēteris Sleikšs 
klātesošos iepazīstināja ar nodaļas darbu un sasniegumiem, jo katru gadu programmas 
audzēkņiem ir labi rezultāti profesionālajā jomā. Uzstāšanās noslēgumā visiem semināra 
dalībniekiem bija iespēja aplūkot izglītības programmas audzēkņu darbus, īpašu uzmanību 
veltot jaunāko prasmju apguvei, kas iespējams tikai ar projekta starpniecību – 
pamatiemaņas darbā ar CNC darbagaldu un finierēšanas prasmes. 

 



 

 

Praktiskās darbības seminārs turpinājās ar asociācijas „Latvijas koks” izpilddirektora 
Andra Plezera stāstījumu par aktualitātēm nozarē. Pēc tam aktīvi diskusijās, kas notika 
neformālā gaisotnē, iesaistījās arī darba devēji. 

          

Praktiskās darbības semināra otrajā daļā visiem klātesošajiem bija iespēja iepazīties ar 
firmas „Bosh” prezentētajiem instrumentiem un darbagaldiem. Īpašu interesi izrādīja 
tehnikuma audzēkņi, jo viņiem bija iespēja ar šiem instrumentiem darboties pašiem. 

      

Seminārs noslēdzās ar viena no darba devēju uzņēmuma apmeklējumu – SIA „Sveķis” 
vadītājs Krists Slokenbergs gan savus kolēģus – uzņēmējus, gan asiociācijas pārstāvjus un 
skolotājus iepazīstināja ar uzņēmuma produkciju – koka paketlogiem, kas izgatavoti pēc 
īpašām tehnoloģijām.  Uzņēmumā strādā Ogres Valsts tehnikuma absolventi, kas, izgājuši 
kvalifikācijas praksi izņēmumā, nu turpina darba gaitas kā darbinieki. 

Semināra noslēgumā A. Plezers izteica gandarījumu par iespēju sadarboties ar Ogres 
Valsts tehnikumu un patīkamām emocijām piepildīto dienu, kas ir ierosme turpmākajiem 
darbiem. 

Izglītības programmas  „Kokizstrādājumu izgatavošana” vadītājs projektā A.Vērdiņš 


