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Ogres Valsts tehnikumā gads iesākas ar kokapstrādes nozares darba devēju, 

pedagogu un audzēkņu profesionālās pilnveides semināru 

 

2012.gada 3.janvārī Ogres Valsts tehnikumā tikās kokapstrādes nozares darba devēji, 

profesionālo izglītības iestāžu pedagogi un audzēkņi, kā arī materiālu un iekārtu 

izplatītājfirmu pārstāvji, lai dalītos pieredzē, kā ESF projekta „Izglītojamo inovatīvu un 

interaktīvu prasmju attīstīšana” ietvaros tiek īstenotas praktiskās mācības un kvalifikācijas 

prakses, kā arī iepazītos ar jaunumiem dažādu firmu piedāvājumā. 

Ogres Valsts tehnikuma direktore Ilze Brante semināru atklāja, iepazīstinot klātesošos 

ar turpmāko tehnikuma attīstību. Gan tehnikuma audzēkņi, gan darba devēji ar nākotnes 

plāniem bija apmierināti, jo jau tuvākajā nākotnē plānots iegūt profesionālās izglītības 

kompetences centra statusu, bet jau vasarā – sakārtot tehnikuma telpas, lai kokapstrādes 

nozare varētu attīstīties un audzēkņi strādātu plašās un labiekārtotās telpās. Darba devēji 

atzinīgi novērtēja domu attīstīt nozari saistībā ar mežsaimniecības jomu, jo audzēkņiem 

mācību procesa laikā būs iespēja iepazīties, kā no koka mežā pakāpeniski nonāk līdz gatavam 

izstrādājumam. 

Projekta vadītājas stāstījums par projekta aktivitātēm un paveikto projektā sniedza 

gandarījumu, jo ir izdarīts ļoti daudz, lai dotu iespēju papildus prasmju apguvei jauniešiem, 

jaunu mācību metožu izmantošanai pedagogiem un darba devējiem izglītot nākamos 

speciālistus nozarē. Izglītības programmai „Kokizstrādājumu izgatavošana” projekta ietvaros 

jau izstrādāti mācību metodiskie materiāli 7 profesionālajos mācību priekšmetos, audzēkņi 

regulāri izmanto iespējas apmeklēt papildus konsultācijas. Ir tipogrāfiski iespiesti materiāli 

praktiskajām mācībām darbnīcās un notikuši vairāki konkursi, kuros iesaistījušies visi 

izglītības programmas audzēkņi. Jau otro gadu sadarbībā ar darba devējiem tiek īstenotas 

mācību un kvalifikācijas prakses. Projekta laikā tehnikumam ir izveidojusies laba sadarbība ar 

vairākiem uzņēmumiem, noslēgti jauni sadarbības līgumi. 

Izglītības programmas vadītājs Pēteris Sleikšs klātesošos iepazīstināja ar kokapstrādes 

jomas darbības virzieniem Ogres Valsts tehnikumā un audzēkņu izstrādājumiem pirmā 

pusgada laikā. 



  

 

Semināra praktiskajā daļā klātesošajiem bija iespēja aplūkot jaunāko Tabu finieru 

piedāvājumu, ar ko iepazīstināja firmas „Finieri.lv” pārstāvji. 

 

 

Jaunākos rokas instrumentus atļāva praksē izmēģināt „Makita” pārstāvji. Audzēkņi 

atzina, ka kopā ar skolotājiem un saviem darba devējiem ir daudz interesantāk, jo var labāk 

iepazīt darba devējus kā kolēģus un kopā ar skolotājiem izmēģināt roku jaunu instrumentu 

pielietošanā praksē. 



 

 

Īpašu interesi izpelnījās SIA”TTS TOOLTECHNIC SYSTEMS”pārstāvja  Kārļa Eglīša 

stāstījums par galdniecībā izmantojamo iekārtu Domino XL DF 700, kas paredzēta ātrai un 

kvalitatīvai savienojumu izgatavošanai. Pēc iekārtas demonstrācijas katram bija iespēja to 

izmēģināt darbībā, ko aktīvi izmantoja gan audzēkņi, gan darba devēji un pedagogi. 

 

 

Semināra noslēdzošajā daļā risinājās diskusijas par aktuālo kvalifikācijas prakses 

īstenošanā – gan dokumentācijas sakārtošana, gan problēmas un labās prakses piemēri prakses 

norisē.  Semināra noslēgumā Latvijā atpazīstamās durvju ražotnes SIA „Reaton, Ltd” 

ražošanas departamenta direktors Artūrs Ozoliņš un guļbūvju ražotnes SIA”Akorns” projektu 

vadītājs Pēteris Āboliņš deva vērtīgus padomus gan saviem kolēģiem, gan audzēkņiem darba 



drošības pasākumu nodrošināšanā prakses laikā un kvalifikācijas darbu izgatavošanā. 

      

 

Projekta īstenošanas laikā sadarbības partneri ir pierādījuši, ka kopā varam darbu padarīt 

daudz kvalitatīvāk, arī skolotājiem ir atbalsts un kolēģa padoms, bet audzēkņiem – varbūt 

kolēģis nākamajā darba vietā, jo jau šobrīd darbu savās prakses vietās turpina 8 pagājuša gada 

absolventi. 

Ogres Valsts tehnikums izsaka pateicību izglītības programmas „Kokizstrādājumu 

izgatavošana” sadarbības partneriem -SIA „Sveķis”; SIA „RE&RE”; Jura Gasparoviča 

galdniecībai; SIA „Sēldedze”; SIA „AR Davens”; SIA „AJ Mēbeles”; IK „BONDARS TM”; 

IK „Latgales galdnieks”; SIA „ARRA Grupa”; SIA „Dižozols Plus”; SIA „Reaton, Ltd”; SIA 

„Wood design RG”, SIA „Exwood”; SIA „Likra”. 

 

Projekta aktivitāšu īstenošanas konsultante L.Caune 

 

 

 

 

 


