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Personāla īstermiņa apmācība Latvija Erasmus + (KA2) projekta ietvaros 

uzņēmumā SIA "Knauf" 

 

No 2016.gada 25.janvāra līdz 29.janvārim (5 dienas) Rīgā, norisinājās 

projekta sadarbības partneru  pirmās tikšanās – projekta personāla īstermiņa 

apmācība. Pasākumu organizēja projekta sadarbības partneris – sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību “KNAUF” un „KNAUF AKADEMIJA”Latvijā (Daugavas iela 4, 

Stopiņi, Stopiņu pagasts, Ozolnieku novads). 

Projekta personāla īstermiņa apmācībā no katra sadarbības partnerorganizācijas 

piedalījās projekta pārstāvji: 

1. PIKC “Daugavpils Būvniecības tehnikums” (Latvija) - Stratēģiskās attīstības 

un projektu daļas vadītāja Irīna Bakša, Projektu koordinatore Elvīra Teivāne; 

2. Utenos Regioninis mokymo centras (Lietuva) - Projektu vadītāja Nijole 

Gailešiene un profesionālās izglītības daļas vadītāja Ligita Navikiene; 

3. LBS Graz 5 (Austrija) – profesionālās izglītības skolotāji Friedrich Stifter un 

Johann Hasenhutl; 

4. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KNAUF” un „KNAUF AKADEMIJA” 

Latvijā – tehniskais vadītājs Andris Veinbergs. 

 

Apmācības mērķis bija pieredzes apmaiņa, diskusiju laikā veidot priekšstatu par 

partnervalstu pieredzi duālās izglītības sistēmā, salīdzināt profesionālo izglītības 

iestāžu piedāvājumu ar darba devēju pieprasījumu darba tirgū katrā partnervalstī. 

 

Apmācības uzdevumi: 

1. apspriest sadarbības partneru pieredzi duālajā izglītībā; 

2. izzināt darba devēju viedokļi par sadarbību starp darba devējiem un 

profesionālās izglītības iestādēm jauna darbaspēka veidošanā; 

3. apspriest duālās izglītības elementus uz Latvijas valsts piemēra, iesaistīšanas 

un realizācijas problēmas. 

 

25.01.2016. - 26.01.2016. projekta sadarbības partneri prezentēja savas 

profesionālās izglītības iestādes un uzņēmumus, sniedzot vispārēju informāciju par 

iestādes specifiku, izglītības jomām, programmām,  izglītojamajiem.  

PIKC “Daugavpils Būvniecības tehnikums” stratēģiskās attīstības un projektu 

daļas vadītāja Irīna Bakša prezentēja realizējama projekta informatīvo 

kopsavilkumu, stāstot par projekta galvenajiem mērķiem un to sasniegšanu sadarbībā 

ar projekta partneriem, galvenajām aktivitātēm un to norisi. 

“KNAUF AKADEMIJAS” vadītājs Andris Veinbergs prezentēja uzņēmuma 

darbības jomu, sadarbības partnerus, īstermiņa un ilgtermiņa attīstības plānus, kā arī 

http://dbt.lv/upload/25_01_2016-29_01_2016.pdf
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piedalījās kā daba devēju pārstāvis diskusijā „Uz darba tirgu orientētā, duālās 

profesionālās izglītības elementu ieviešana” Kopā ar SIA “Latvijas Būvnieku 

asociācija” prezidentu Normundu Grinbergu bija apspriesta prezentēta informācija par 

duālās izglītības  elementiem katra no partneru valstīm, duālās izglītības 

priekšrocībām un sadarbības starp izglītības iestādi un darba devējiem organizācijas 

procesu. 

27.janvārī notika tikšanās ar Profesionālās izglītības kompetences centra 

“Jelgavas tehnikums” vadību. Direktora vietniece izglītības jomā Nona Jakušova 

pastāstīja par Jelgavas tehnikuma galvenajiem mērķiem, inovatīvu attīstību, kā arī 

dalījās ar savu pieredzi duālas izglītības elementu izmantošanās apmācības procesa 

ietvaros. 

Apmeklējot SIA “Zemes tehnoloģisko centru”, tās direktors Māris Avotiņš 

projekta pasākuma dalībniekiem prezentēja darba apstākļus (tehnoloģisko procesu), 

sniedza informāciju par uzņēmuma attīstību un galvenām darba spēka problēmām 

darba tirgū mūsdienu apstākļos. 

SIA “Zemgales tehnoloģiskais centrs” nodarbojas ar moderna dizaina 

kvalitatīvu koka konstrukciju māju projektēšanu, ražošanu un būvniecību kopš 

1991.gada. Uzņēmuma un ražošanas attīstība ir veicinājusi produkcijas eksportu uz 

Eiropu un Skandināvijas valstīm, kā rezultātā uzņēmums iegūst nenovērtējamu 

pieredzi, kas ir priekšrocība mūsdienu ražošanas apstākļos. 

Nordic Homes Latvijā nodarbojas ar koka konstrukciju - moduļi un paneļi – 

studentu kopmītņu, daudzstāvu dzīvojamo māju, sabiedrisko ēku un privātmāju 

celtniecībai. Uzņēmuma pārstāvis Imants Trezūns, prezentējot savu uzņēmumu, 

parādīja uzņēmumā ražošanas cehā kā tiek projektētas, sagatavotas un pēc tam 

eksportēti māju (moduļu) karkasi ar pilnu iekšējo un ārējo apdari, elektroinstalāciju, 

logu, durvju un mēbeļu montāžu, kas, savukārt, pēc transportēšanas un moduļu 

salikšanas pārvēršas gan par studentu kopmītni, gan par dzīvojamo māju un ir gatavas 

izmantošanai. Šis tehnoloģiskais process rada laika ietaupījumu, kas, savukārt palīdz 

uzņēmējas ātrāk atgūt savas investīcijas. 

Z Tower ir SIA “PERI” objekts. Apmeklējot šo objektu tehniskais vadītājs 

Normunds Putniņš pastāstīja par 30 stāvu celtnes uzbūvi. Z-Towers ir topoša 

augstceltne Rīgā, Pārdaugavā, Āgenskalna apkaimē, Daugavgrīvas ielā 9a. Ēkas 

projekta attīstība tika uzsākta 2006. gadā un ekspluatācijā to bija paredzēts nodot 

2016. gada otrajā pusē, bet pēc darbu izpildes šis termiņš tika pagarināts sakara ar to, 

ka no 2008. gada beigām līdz 2010. gada jūnijam ēku kompleksam bija tehnoloģiskais 

pārtraukums. 

Daudzfunkciju komplekss Z-Towers iekļauj divus apaļa šķērsgriezuma torņus ar 

dažādas platības pamatnēm, katrs tornis ir 30 stāvu augsts. Kopējais apartamentu 

skaits abos torņos ir 341. Kompleksa četru līmeņu apakšzemes autostāvvieta spēs 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Rīga
https://lv.wikipedia.org/wiki/Pārdaugava
https://lv.wikipedia.org/wiki/Āgenskalns
https://lv.wikipedia.org/wiki/Daugavgrīvas_iela_(Rīga)
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Apakšzemes_autostāvvieta&action=edit&redlink=1
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uzņemt līdz 700 automašīnām, un to papildinās automazgātuve un apģērbu ķīmiskā 

tīrītava. 

Z-Towers podiumā, kas savieno abus torņus, būs restorāni, konferenču telpas, 

kafejnīcas, gardēžu veikali un diennakts apkalpošanas serviss, bet otrajā un trešajā 

stāvā 4000 kvadrātmetros tiks iekārtots premium klases fitnesa klubs, SPA ar 

relaksācijas kompleksu, kā arī 25 metrus garu baseinu. 

Kompleksa pieguļošā teritorijā atradīsies starptautiskā skola un bērnudārzs. 

Turpat būs arī labiekārtots parks ar bērnu rotaļu un sporta laukumu. 

Torņu fasādes izstrādājis arhitekts Helmuts Jāns (Helmut Jahn), un tās ir 

unikālas ar to, ka stikla paketes, kas pildītas ar argona gāzi, tiek kārtotas, viena otru 

pārklājot, veidojot stilizētas ziedlapiņas ap apaļo torni. Logu izvietojums piedāvā 

svaiga gaisa un vēdināšanas iespējas katram apartamentam visos torņa stāvos. 

Apmeklējot uzņēmumus projekta pasākuma dalībnieki pēta uzņēmēju viedokļi 

par izglītojamo sagatavotību iestāties darba attiecībās uzņēmumā uzreiz pēc profesijas 

iegūšanas bez papildus darba devēja apmācības nodrošināšanas, nepilnību izglītojamo 

apmācības procesā, apsprieda nepieciešamo izmaiņu ieviešanu situācijas uzlabošanai, 

kādas praktiskās iemaņas ir jāattīsta mācību laikā un kā to var sekmēt uzņēmēji 

sadarbība ar izglītības iestādēm. 

Diskutējot par ieraudzīto uzņēmēju profesionālo darbību 28.01.2016. projekta 

dalībnieki apsprieda plānotas praktiskas apmācības izglītojamajiem projekta ietvaros 

saturu, “Knauf Akadēmija” vadītājs un SIA “Knauf” Latvijā tehniskais vadītājs Andris 

Veinbergs uzlika nepieciešamus akcentus izglītojamo praktiskajā sagatavošanā. Tika 

apspriesta praktisko uzdevumu būtība, izglītojamo nepieciešamais sagatavošanas 

līmenis un šī pasākuma norise. Projekta personāla īstermiņa apmācība noslēdzas ar 

sertifikātu izsniegšanu pasākuma dalībniekiem no Knauf Akadēmijas vadītāja Andra 

Veinberga. 

 

 

 

 

 

 
Sagatavoja: 

Projektu koordinatore Elvīra Teivāne/ 26701416 

elvira.teivane@dbt.lv 
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