
 
 

  

Mācību centra “BUTS” 

profesionālās tālākizglītības programmas 

“Kokgriešana un kokgriezumu restaurācija” apraksts 

 

Izglītības programmas 

nosaukums 
Kokgriešana  

“Kokgriešana un kokgriezumu restaurācija” 
Izglītības programmas kods 20P 215 07 1 

Izglītības apguves forma Klātiene 
  

Izglītības programmas 

nosaukums 
Kokizstrādājumu izgatavošana  

“Mēbeļu restaurācija” 
Izglītības programmas kods 20P 543 04 1 

Izglītības apguves forma Klātiene 
 

 

POGRAMMAS IZVEIDES PAMATOJUMS 

Profesionālās pilnveides programmas Kokgriešana un Kokizstrādājumu izgatavošana ir 

izstrādātas sadarbībā ar MC “BUTS” kokapstrādes pedagogiem izvērtējot lielo interesi par 

realizējamajām neformālās izglītības programmām ( Mēbeļu restaurācija 70st, Kokgriezumu 

restaurācija 70st.), kuru realizācijas laikā izglītojamie lūdza papildus organizēt kursus, lai 

pilnveidotu teorētiskās zināšanas. 

Programmas tiek realizētas Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide” pieprasījuma. Pieprasījums ir balstīts uz Enerģētikas ekspertu padomes 

un  uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozares ekspertu padomes 

lēmumu par prasmju un zināšanu vajadzībām nozarē, kas ir apstiprināts Izglītības un zinātnes 

ministrijas vadītajā Pieaugušo izglītības pārvaldības padomē, kuras sastāvā ir pārstāvji no nozaru 

ministrijām, Pārresoru koordinācijas centra, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo 

arodbiedrību savienības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Pašvaldību 

savienības, plānošanas reģioniem, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas un Latvijas Pieaugušo 

izglītības apvienības.  

Uz akreditācijas brīdi MC “BUTS” Profesionālās tālākizglītības programma “Kokgriešana” 

mācās 40 izglītojamie un  Kokizstrādājumu izgatavošana” mācās 152 izglītojamie. Mācības 

nodrošina  5 filiāles: Jēkabpils, Jelgavas, Daugavpils, Valmieras, Rēzeknes filiāles un 

Komercdarbības nodaļa Rīgā. 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANAS PLĀNOŠANA 

Mācību priekšmeta nodarbību grafiku mācību grupai sastāda pirms mācību sākuma visam 

mācību laikam. Tas atbilst licencētajai izglītības programmai. Sastādot grafiku, ņem vērā 

profesionālo priekšmetu pedagogu ieteikumus par programmā paredzēto mācību priekšmetu 

loģisko pēctecību.  

Mācību nodarbību grafiks ir pieejams mācību centrā. Uzņemot izglītojamos un noslēdzoties 

mācību grupas komplektācijai, nodarbību grafiku izsniedz katram izglītojamajam un mācību 

grupai piesaistītajiem profesionālo priekšmetu pedagogiem. Izglītojamie un pedagogi tiek 

savlaicīgi informēti (elektroniski vai telefoniski) par izmaiņām nodarbību grafikā.  



 

Veicot attālinātas mācības, mācību grafiks izglītojamajiem tiek nosūtīts arī elektroniskā veidā 

uz norādīto e-pastu. Par plānotajām izmaiņām mācību grafikā, izglītojamie tiek informēti e-pastā 

un kopīgā forumā MOODLE vidē. 

Viena nodarbība ilgst 40 minūtes. Iknedēļas stundu sarakstu sastāda ne vēlāk kā iepriekšējās 

nedēļas ceturtdienā – piektdienā, to apstiprina grupas vadītājs, un informāciju (elektroniski vai 

telefoniski) paziņo izglītojamajiem un pedagogiem.  

 

 

MĀCĪBU LĪDZEKĻU IZMANTOŠANA, MĀCĪBU METOŽU IZVĒLE  

Ievērojot izglītības programmas mācību plānā noteikto teorijas un praktisko mācību stundu 

iedalījumu un mācību grafiku, mācību nodarbību process tiek organizēts tiešsaistes 

videokonferences režīmā, izmantojot ZOOM platformu, un e-studiju mācību platformā https://e-

studijas.buts.lv (MOODLE vide). Abas platformas nodrošina gan izglītojamo kopīgo tiešsaistes 

saraksti (chat), gan privāto tiešsaistes saraksti starp izglītojamajiem un/vai pedagogu. Mācību 

centrs nodrošina izglītojamos ar izglītības programmas īstenošanai nepieciešamajiem mācību 

līdzekļiem, tajā skaitā mācību literatūru. Mācību procesā tiek izmantoti pedagoga sagatavotie 

izdales materiāli par svarīgākajām tēmām, praktisko uzdevumu apraksti un to novērtēšanas 

kritēriji. Materiāli atbilstoši nodarbību īstenošanas gaitai tiek ievietoti  e-studiju mācību 

platformā https://e-studijas.buts.lv. Izglītojamajiem pēc nepieciešamības un pieprasījuma tiek 

nodrošinātas individuālas konsultācijas (attālināti). 

 

IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE 

 

Profesionāla tālākizglītības programma “Enerģētika un elektrotehnika” ir izstrādāta, un 

licencēta 2020.gadā. 

 

1. Kokgriešana un kokgriezumu restaurācija 

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS MĒRĶIS 

 

Izglītības procesa rezultātā apgūt kokgriešanas un kokgriezumu restaurācijas tehnoloģiju, 

strādājot ar kokgriešanas instrumentiem un palīgierīcēm. 

 

Programmas izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi:: 

- sagatavot darbam nepieciešamos darba instrumentus; 

- noteikt un izvēlēties materiālam atbilstošu koksnes griezējinstrumentu un abrazīvos 

materiālus; 

- izvēlēties un lietot mērinstrumentus un kontroles instrumentus; 

- veikt kokapstrādes iekārtu un instrumentu apkopi; 

- ievērot darba tiesību, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasības; 

- plānot savu darbu, strādāt patstāvīgi un darba grupā; 

- pielietot kokgriezēja instrumentus; 

- izmantot speciālo literatūru; 

- ievērot vispārējās un profesionālās ētikas principus; 

- ievērot speciālos darba drošības noteikumus darbam ar iekārtām. 

 

Mācību metodes: 

 

Lekcija. Demonstrēšana, vizualizēšana. Diskusija. Informācijas tehnoloģiju 

izmantošana. Grupu darbs. Patstāvīgais darbs. Praktiskais darbs. 

https://e-studijas.buts.lv/
https://e-studijas.buts.lv/
https://e-studijas.buts.lv/


 

MĀCĪBU PLĀNS 
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1.  2.  3.  4.  5.  

Profesionālie mācību priekšmeti     

Kokgriešanas un kokgriezumu 

restaurācijas darbu tehnoloģija 

ieskaite 28 84 112 

Materiālmācība  ieskaite 28 12 40 

Noslēguma pārbaudījums ieskaite 2 6 8 

Kopā 58 102 160 

 

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

Vērtēšanas procesā tiek iegūti un interpretēti atbilstoši dati, lai izdarītu informētus secinājumus 

par to, ko izglītojamais zina, prot un spēj izdarīt. Summatīvās vērtēšanas laikā tiek novērtēts un 

dokumentēts izglītojamā mācīšanās rezultāts noteikta mācīšanās posma (mācību priekšmeta) 

noslēgumā. 

Lai sniegtu priekšstatu par sasniedzamo rezultātu, jau uzsākot apmācību, izglītojamie tiek 

iepazīstināti ar vērtēšanas kritērijiem katrā mācību priekšmetā.  

 

Mācību priekšmets MATERIĀLMĀCĪBA 

Mērķis un uzdevumi: 

Izglītības procesa rezultātā apgūt zināšanas un prasmes par koka un koksnes sastāvdaļā, uzbūvi, 

koksnes īpašībām, un koksnes apdares materiāliem pielietojumu un nozīmi. 

 

Nr.pk Programmas kurss, temats un saturs Vērtēšanas kritēriji, 
maksimāli iespējamais 
punktu skaits 

1. Pārbaudes darbs -koku sugas, to atpazīšana 
un pazīmes 

20 

2. Pārbaudes darbs – koksnes aizsardzība, 
apdares materiāli 

10 

3. Līmes un to izmantošana restaurācijas 
darbos , praktiskais uzdevums. 

20 

4. Apdares darbi – klājumu izveidošana 
kokgriezumiem 

30 

5. Kokgriezumu dekoratīvā apdare  - 
polihromais krāsojums un zeltīšanas darbi 

20 

 

Vērtējums 
ballēs 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Iegūto 
punktu 
skaits 

0-40 41-50 51-59 60-69 70-79 80-89 90-95 96-100 

 



 

 

 

 

Mācību priekšmets : Kokgriešanas un kokgriezumu restaurācijas darbu tehnoloģija 

KOKGRIEŠANAS  UN KOKGRIEŠANAS RESTAURĀCIJAS 

DARBU TEHNOLOĢIJA  

Mērķis un uzdevumi: 

Apgūt zināšanas par kokgriezumu izgatavošanu, apdari un restaurāciju,  pielietot kokgriezēja un 

restaurācijas darba instrumentus. 
 

Nr.pk Programmas kurss, temats un saturs Vērtēšanas kritēriji, 
maksimāli iespējamais 
punktu skaits 

1. Paškontroles darbs -kokgriezumu veidu 
atpazīšana pēc izgatavošanas principiem 

10 

2. Veidojumu izveide un to formas, 2 
veidojumu darbu izveide – ģeometriska 
forma  - puslode, izvēlēta rozete 

40 

3. Kokgriezumu sagatavju izstrāde 10 

4. Instrumentu asināšana, praktiskais darbs, 2 
instrumentu uzasināšanā 

20 

5. Kokgriešanas pamata formu griešana, 
ģeometriskā ornamenta  kokgriešana 

20 

6. Joslas veidu ornamenta griešana 20 

7. Vienkārša telpiska priekšmeta griešana – 
vītnes griezums 

20 

8.  Veidotās rozetes griezums koksnes materiālā 30 

9.  Ciļņa griezums 20 

10.  Tekstu, burtu griešana materiāla 10 

11.  Telpiska objekta griešana   30 

12. Kokgriezuma labošana, trūkstošu elementu 
izgatavošana 

30 

 

Vērtējums 
ballēs 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Iegūto 
punktu 
skaits 

0-100 101-
140 

141-
160 

161-
180 

181-
200 

201-
230 

231-
250 

251-260 

 

 

Iegūto 
punktu 
skaits 

0-40 41-50 51-59 60-69 70-79 80-89 90-95 96-100 

 

Programmas prasības:  

Programmas apguves noslēgumā izglītojamie kārto ieskaiti, kurā ir ietverta teorētisko 

zināšanu pārbaude un projekta darba prezentācija. 

Ieskaites teorētiskajā daļā izglītojamais pilda testu kontrolei/paškontrolei, bet praktiskajā 

daļā - projekta darba prezentācija. 

 

 

 

 



 

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAI 

NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLIE LĪDZEKĻI 

 
 

Nr. 

p.k. 

 

Materiālo līdzekļu nosaukums 

(pa veidiem) 

 

Daudzums 

1.  Telpu aprīkojums  

1.1. Pasniedzēja darba vieta 1 

1.2. Izglītojamo darba vieta Atbilstoši 

izglītojamo 

skaitam 

1.3. Kodoskops 1 

1.4. Tāfele  1 

   

2.   Tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojums un darba instrumenti  

2.1. Taisno kaltu komplekts 

Atbilstoši 

izglītojamo 

skaitam 

programmas 

īstenošanas 

nodrošināšanai 

2.2. Pusapaļo kaltu komplekts 

2.3.  Dažādu izmēru, konfigurāciju un tipu kaltu komplekti 

2.4.  Dažāda izmēra karošu naži 

2.5. Asināmo galodu komplekts 

2,6. Kokgriešanas naži 
2.7. Taisnlīniju aizzīmēšanas instrumenti (lineāls, stūrenis) 

2.8. Līklīniju aizzīmēšanas instrumenti (cirkuļi, lekāli) 

2.9. Materiāli pulēšanai 

2.9. Dažāda veida abrazīvie materiāli 

    

3.  Materiāli, palīgmateriāli u.tml.  

3.1. Kokmateriāls  Atbilstoši 

izglītojamo 

skaitam 

programmas 

īstenošanas 

nodrošināšanai 

3.2. Lakas 

3.3. Vaski  

3.4. Eļļas  

  

 



 

 

2. Mēbeļu restaurācija 

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS MĒRĶIS 

Izglītības procesa rezultātā  iegūt pamatzināšanas un prasmes par mēbeļu restaurācijas  

pamatprincipiem, veikt mēbeļu restaurācijas darbus, izmantojot restaurācijas darbiem 

nepieciešamos instrumentus  un apdares materiālus, veikt kokapstrādes instrumentu apkopi. 

 

Izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi: 

 

- izvēlēties darbam nepieciešamo aprīkojumu; 

- sagatavot darbam restaurācijas  instrumentus un  palīgierīces; 

- noteikt un izvēlēties materiālam atbilstošu koksnes griezējinstrumentu vai/un  

abrazīvos materiālus; 

- veikt mēbeļu restaurācijas darbus; 

- izprast mēbeļu restaurācijas galvenos pamatprincipus; 

- izvēlēties un lietot mērinstrumentus un kontroles instrumentus; 

- veikt kokapstrādes instrumentu apkopi; 

- ievērot darba tiesību, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasības; 

- plānot savu darbu, strādāt patstāvīgi un darba grupā; 

- izmantot speciālo literatūru; 

- ievērot darba drošības noteikumus darbam ar iekārtām. 

 

Mācību metodes: 

 

Lekcija. Demonstrēšana, vizualizēšana. Diskusija. Informācijas tehnoloģiju izmantošana. 

Problēmu risināšana. Prāta vētra. Grupu darbs. Patstāvīgais darbs. Praktiskais darbs. 

 

MĀCĪBU PLĀNS 

 

 

 

 

 

 

Mācību priekšmeti 

 

 

 

 

 

Pārbaudījuma veids 
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1.  2.  3.  4.  5.  

Profesionālie mācību priekšmeti     

Mēbeļu restaurācijas darbu tehnoloģija ieskaite 24 88 112 

Materiālmācība  ieskaite 28 12 40 

Noslēguma pārbaudījums ieskaite 2 6 8 

Kopā 54 106 160 

 

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

Vērtēšanas procesā tiek iegūti un interpretēti atbilstoši dati, lai izdarītu informētus secinājumus 

par to, ko izglītojamais zina, prot un spēj izdarīt. Summatīvās vērtēšanas laikā tiek novērtēts un 

dokumentēts izglītojamā mācīšanās rezultāts noteikta mācīšanās posma (mācību priekšmeta) 

noslēgumā. 



 

Lai sniegtu priekšstatu par sasniedzamo rezultātu, jau uzsākot apmācību, izglītojamie tiek 

iepazīstināti ar vērtēšanas kritērijiem katrā mācību priekšmetā.  

 

Mācību priekšmets MATERIĀLMĀCĪBA 

Mērķis un uzdevumi: 

Izglītības procesa rezultātā apgūt zināšanas un prasmes par koka un koksnes sastāvdaļām un 

uzbūvi, koksnes īpašībām, un koksnes apdares materiāliem pielietojumu un nozīmi. 
 

Nr.pk Programmas kurss, temats un saturs Vērtēšanas kritēriji, 
maksimāli iespējamais 
punktu skaits 

1. Pārbaudes darbs -koku sugas, to atpazīšana 
un pazīmes, praktiskais pašpārbaudes darbs 

10 

2. Pārbaudes darbs – koksnes aizsardzība, 
apdares materiāli 

10 

3. Līmes un to izmantošana restaurācijas 
darbos , praktiskais uzdevums. 

20 

4. Apdares darbi – klājumu izveidošana  - 
praktiskais darbs 

20 

5. Apdares materiālu noņemšana un 
saglabāšana  - praktiskais darbs 

20 

6. Tapsēšanas materiāli un audumi – 
pašpārbaudes darbs 

10 

7. Mākslas stilu atpazīšana – pašpārbaudes 
darbs 

10 

 

Vērtējums 
ballēs 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Iegūto 
punktu 
skaits 

0-40 41-50 51-59 60-69 70-79 80-89 90-95 96-100 

 

MĒBEĻU RESTAURĀCIJAS DARBU TEHNOLOĢIJA 
Mērķis un uzdevumi: 

Apgūt zināšanas un prasmes par mēbeļu izstrādājumu un mēbeļu konstruktīvo mezglu veidiem, 

koksnes mehānisko apstrādi, veikt mēbeļu restaurāciju izmantojot restaurācijas darbiem 

nepieciešamos instrumentus un restaurācijā izmantojamos materiālus. 

 

Nr.pk Programmas kurss, temats un saturs Vērtēšanas kritēriji, 
maksimāli iespējamais 
punktu skaits 

1. Galdnieku līmes sagatavošana – līmēšanas 
darbi, praktsiskais darbs 

10 

2. Finierējuma sagatavošana un finiera 
savilkšana, praktiskais darbs 

40 

3. Materiālu piemērošana ielāpu  un labojumu 
veikšanai 

10 

4. Instrumentu asināšana, praktiskais darbs, 2 
instrumentu uzasināšanā 

20 

5. Virsmu sagatavošana apdares darbiem – 
praktiskais uzdevums 

20 

6. Virsmu apdares materiālu klājumi, 20 



 

praktiskais darbs 

7. Pamata koksnes savienojumu izgatavošana, 
T-veida, L-veida, bezdelīgastes savienojums, 
praktiskais darbs 

30 

8.  Virsmu zeltīšana ar zelta vai citu metālu 
folijām – praktiskais darbs 

20 

9.  Dekoratīvās apdares darbi, beicēšana, 
patinēšana, imitāciju veidošana,  - praktiskais 
darbs 

20 

10.  Apdares slāņa noņemšana, mazgāšana, 
atjaunošana 

10 

11.  Tapsēšanas darbi  - tapsējuma izveidošana, 
siksnu spriegošana  , praktiskais darbs 

30 

12. Koksnes defektu labošana, finierējuma, 
masīvu vietu , praktiskais darbs 

30 

 

 

Vērtējums 
ballēs 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Iegūto 
punktu 
skaits 

0-100 101-
140 

141-
160 

161-
180 

181-
200 

201-
230 

231-
250 

251-260 

 

Programmas prasības:  

Programmas apguves noslēgumā izglītojamie kārto ieskaiti, kurā ir ietverta teorētisko 

zināšanu pārbaude un projekta darba prezentācija. 

Ieskaites teorētiskajā daļā izglītojamais pilda testu kontrolei/paškontrolei, bet praktiskajā 

daļā - projekta darba prezentācija. 

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAI 

NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLIE LĪDZEKĻI 

 
 

Nr. 

p.k. 

 

Materiālo līdzekļu nosaukums 

(pa veidiem) 

 

Daudzums 

1.  Telpu aprīkojums  

1.1. Pasniedzēja darba vieta 1 

1.2. Izglītojamo darba vieta (dators ar interneta pieslēgumu) Atbilstoši 

izglītojamo 

skaitam 

1.3. Projektors 1 

1.4. Tāfele  1 

2.   Tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojums un darba instrumenti  

2.1. Taisno kaltu komplekts 

Atbilstoši 

izglītojamo 

skaitam 

programmas 

īstenošanas 

nodrošināšanai 

2.2. Pusapaļo kaltu komplekts 

2.3. Asināmo galodu komplekts 

2.4. Taisnlīniju aizzīmēšanas instrumenti (lineāls, stūrenis) 

2.5. Līklīniju aizzīmēšanas instrumenti (cirkuļi, lekāli) 

2.6. Kokgriešanas naži 

2.7. Metāla metrmēri 

2.8. Slīpmašīna 



 

2.9. Skavu pistole 

2.10. Svītrvilcis 

2.11. Aizzīmēšanas adata 

2.12. Aizzīmēšanas cirkulis 

2.13. Skrūvgrieži un uzgriežņu atslēgas 

2.14. Metāla šķēres, šķēres 

2.15. Naži 

2.16. Līmeņrādis 

3.  Materiāli, palīgmateriāli u.tml.  

3.1. Kokmateriāls  

Atbilstoši 

izglītojamo 

skaitam 

programmas 

īstenošanas 

nodrošināšanai 

 

3.2. Lakas 

3.3. Vaski  

3.4. Eļļas  

3.5. Nažfinieris 

3.6.  Apdares materiāli 

3.7.  Furnitūra 

3.8.  Linu vai džutas maisa audums 

3.9.  Linu – kaņepāju vai sizāla aukla 

3.10 Mēbeļu audums 

3.11.  Individuālie aizsardzības līdzekļi (cimdi; acenes; respiratori) 

3.12.  Abrazīvie materiāli kokam un metālam 

3.13.  Koksnes aizsargmateriāli (antiseptiķi u.c.) 

3.14.  Naglas un skavas 

3.15. Spīles 

3.16. Balansieri 

3.17.  Figūrzāģu un zobenzāģu asmeņi 

3.18. Frēzītes un ēvelnaži 

3.19. Urbji 

3.20. Izdales materiāli 

3.21. Papīrs 

 

 

 


