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direktoram I. Kupča kungam 
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Uz Nr.01-18e/3076 

Par Kokkopju (Arboristu) profesijas attīstību Latvijā 

 

Gribam izteikt atzinību par risinājumu, kāds tika panākts pēc 2017.gada 26.jūlija 
tikšanās un iespēju sniegt ministrijai nozares ilgtermiņa skatījumu par Kokkopju (Arboristu) 
sagatavošanu nozares vajadzībām. 

Šobrīd profesija ir iekļauta būvniecības nozarē un profesiju kartē tā ir ievietota ar 
būvniecības nozari saistīto profesiju sadaļā.  Ir noteikti profesijai būtiski nepieciešamie 
kvalifikācijas līmeņi: Kokkopis (Arborists), 2p.k.l.; Koku tehniķis, 3p.k.l. un Koku 
speciālists, 4p.k.l.. Vēršam uzmanību arī uz to, kad vienlaicīgi ka eksperti esam iesaistīti 
Kokkopja (Arborista) un Koku tehniķa standarta izstrādē (projekts, 8.5.2.0/16/I/001 „ Nozaru 
kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālas izglītības attīstībai un kvalitātes 
nodrosinašanai”). Dotajā brīdī izvirzām pieņēmumu, kad kvalifikācijas līmeņi varētu 
mainīties uz augšu par vienu pakāpi. Vienlaicīgi tiek arī vērtēts pie kuras nozares turpmāk 
profesiju pievienot un 2017.gada 15.augustā notika tikšanas ar eksperta grupu. 

 2017. gada 28. augustā Latvijas Kokkopju Arboristu biedrība (LKAB, turpmāk – 
biedrība) organizēja ārkārtas kopsapulci, kurā tika apspriesti jautājumi par profesijas attīstību, 
speciālistu sagatavošanu, programmas veidiem un to ilgumu, realizācijas vietām un piederību 
nozarei.  Biedrībā ir panākta vienošanas, kā arī tā ir balstīta uz starptautisku praksi par 3 
profesionālās kvalifikācijas līmeņiem profesijā, no strādnieka līdz koledžas vai profesionālā 
bakalaura līmenim. 
 

Nozares (biedrības) sadarbība ar Izglītības un zinātnes ministriju: 
• IZM sadarbojoties ar nozari un ņemt vērā Latvijā lielākās, kas apvieno lielāko 

profesionāļu skaitu, Kokkopju – Arboristu biedrības viedokli un ieteikumus, 
saistībā ar  izglītības kvalitātes, apmācības un modernizācijas jautājumiem.  

• IZM atbalsta un sekmē investīciju ieguldīšanu vienā izglītības iestādē, lai 
izveidotu Austrumeiropā modernāko mācību bāzi.  
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Biedrības izvirzītie kritēriji izglītības iestādei: 

• Izglītības iestādi (kompetences centru) nenosaucam, kamēr nav izlemts pie 
kuras nozares profesija tiks pievienota. 

• Atbalstam to, ka Latvijā ir tikai viena izglītības iestāde (Kompetences centrs), 
kurā tiek īstenota Kokkopja (Arborista) apmācības programma dažādos 
līmeņos un ilgumā. Augstākā līmeņa programma būs jārealizē augstskolā 
(universitātē). 

• Izglītības iestādē ir jābūt pieņemtam patstāvīgā darbā  programmas vadītājam, 
kuram ir pedagoģiskā un augstākā izglītība, viņš ir starptautiski sertificējies 
(Starptautiskā Arboristu apvienība - ISA, Eiropas Arboristu apvienībā – EAC 
(ETW, ETT) un vismaz 5 gadi darba pieredze strādājot nozarē. 

• Izglītības iestādei ir jāsaņem no EAC atzīšana par iespēju veikt starptautisku 
sertifikāciju Eiropas koku strādnieka (ETW) un Eiropas koku tehniķa (ETT) 
līmeņiem. 

• Izglītības iestādei ir noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Kokkopju Arboristu 
biedrību . 
 

Biedrības sadarbībā ar Izglītības iestādi: 
• Pārstāvju deleģēšana profesionālās kvalifikācijas eksāmenu komisijās  
• Dalība profesijas standartu izstrādē,  
• Dalība izglītības programmas un eksāmena saturu izskatīšanā,  
• Konsultē aprīkojuma, tehnikas iegādes izvēlē un mācību tehnisko līdzekļu 

modernizācijā. 
• Veic (piedāvā) kvalifikācijas celšanu skolotajiem. 

 
Biedrības nepieciešamība speciālistu sagatavošanā: 

• Sakot ar 2017./2018.m.g. Kokkopja (Arborista sagatavošanā pāriet uz ziemas 
uzņemšanu un izglītojamo grupu komplektēt katru otro gadu, nepārsniedzot 
izglītojamo skaitu grupā 12 vietas. 

• Pieaugušo izglītībā (neklātienē) uzņemt pēc nozarē strādājošo uzņēmumu 
pieprasījuma vai pieteikumu skaita, ne vairāk kā 12 vietas gadā. 

• Biedrība piedāvās izglītības iestādēm 160st. izglītības programmas moduli, lai 
to iekļautu budžeta pilna laika tādās attiecināmās izglītības programmas, kā 
Dārzkopības un Mežsaimniecības programmās. Termiņš, 2018.gada janvāris.  

• Atbalstīsim, lai ar  2019./2020 m.g. tiktu uzsākta Koku tehniķu sagatavošana 
(mācību laiks 1,5gadi, uzņemšana katru otro gadu, 12 - 16 izglītojamo vietas). 

• Atbalstīsim, lai ar  2021./2022 m.g. tiktu uzsākta Koku speciālistu 
sagatavošana (mācību laiks 2-3gadi, uzņemšana katru trešo gadu, 12 - 16 
izglītojamo vietas). 

 
Biedrības viedoklis par profesijas piederību kādai no nozarēm:  

• Profesija ir jāatstāj būvniecības nozarē un kopā ar saistītām vides un ainavas 
profesijām un, kas ir saistītas ar pilsētvides plānošanu, labiekārtošanu un 
uzturēšanu. 

 

Cerot uz tikpat produktīvu sadarbību un dialogu nākotnē par kvalitatīvu speciālistu 

sagatavošanu nazarei, 

 

Ar cieņu,      Anita Albrante, LKAB valdes locekle 


