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Profesijas, kas saistītas ar 

koku, 

Jaunpiebalgas pagastā 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Daba- bagātība, kurā dzīvojam,  saglabājam, 

vairojam vai izšķērdējam... 

Katrs augs uz Zemes ir vienreizējs, neatkārtojams 

un savā vietā nepieciešams – 

no vissīkākās aļģes un zāles stiebra 

līdz eglei vai ozolam. 

Katra radība uz Zemes ir unikāla un vajadzīga – 

gan acīm nesaredzamā sīkbūtne, 

gan ērce, čūska, alnis, lācis vai tīģeris. 

Tas viss var pastāvēt tikai kopā. 

Tas radīts, lai vairotos un augtu. 

Cilvēkam dota iespēja 

šīs bagātības izmantot 

un prasme ar tām rīkoties saudzīgi. 

Bagātību var saglabāt, var vairot un 

var arī pazaudēt... 

 

 

 Katrai vietai ir ar ko lepoties, un Jaunpiebalgai īpaši paveicies. Te vienmēr dzīvojuši 

cilvēki, kas tiecās pēc izglītības, nebaidījās darba un sava pagasta vārdu nesuši tālu un godam. 

Pie tādiem ļaudīm arī izvēlējāmies doties, lai uzzinātu, kā viņi strādā ar koku, ko no tā veido. 

Tātad mūsu pārgājiena mērķis: iepazīt un pētīt koka izmantošanu Jaunpiebalgas pagastā. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

                                                                               

                                                                                                                                      

                     

 

 

 

 

Mēbeļu ražotne ‘’Wenden Furniture’’ 

Koktēlnieks Aldis Duļbinskis 

Kokamatnieks Zigmunds Kaspržaks 

‘’Priedniekos’’ 
SIA ,,Mežogles" 

‘’Lielkrūzes’’ 



 

 

 

,,Wenden Furniture’’ ir  viena no lielākajām masīvkoka ražotnēm Latvijā, kur izgatavo 

krēslus, galdus, bufetes.  

 

Šis ir milzīgais lentzāģis, ar kura palīdzību apstrādā uz šejieni atvesto apaļkoku (lielākoties 

bērzus no Latvijas). 

Pēc baļķu sazāģēšanas tos saliek augstos krāvumos, kuros koksne kādu laiku nedaudz žūs un 

izvējosies. 



 

Lūk, daži no šiem krāvumiem. 

 

 Pēc tam šos dēļus ievietos kaltē. Kad tie būs izžuvuši, tos varēs sažāģēt dažādās detaļās. 

Pēc īpašas apstrādes no tām taps krēsli vai galdi. Tad tos noslīpēs un lakos, un visbeidzot 

iepakos, marķēs iepakojumu ar uzlīmi, lai zinātu, kāda veida krēsls tur atrodas. Uzņēmums savu 

produkciju eksportē uz Skandināvijas valstīm (90%), pārējie 10% paliek Latvijas tirgum.  

Uzzinām, ka koks nav vienkāršs materiāls, tam ir īpaša stiprība, ko rada koksnes ķīmiskais 

sastāvs un unikālā uzbūves struktūra, piemēram, ozols ir cietāks par bērzu. 

.  

Krēslu tapšana. 



Tā kā uzņēmumā ražošanas procesā daudzviet rodas skaidas, tās sapresē briketēs, fasē 

maisos pa 20 kg un pārdod. Kokskaidu briketes ir mūsdienīgs, ekoloģisks un augstvērtīgs 

kurināmais, kam ir daudz lielāka siltumietilpība nekā malkai, pateicoties lielākam briketes 

blīvumam un mazajam mitruma procentam. Briketes ražo no augstas kvalitātes bērza skaidām, 

tās sapresējot. Ražošanas procesā līmvielas netiek izmantotas. 

 

Brikešu maiss. 

 Ražošanas procesi, kas saistās ar koku, vienmēr nodrošina viszemāko ūdens 

piesārņojuma līmeni. Tas ir ļoti svarīgi, jo netālu no uzņēmuma tek Gauja. Vienalga, no kāda 

skatu punkta mēs raugāmies, koks ir pati labākā izvēle, vienalga, vai ir runa par patērētajiem 

energoresursiem vai par radīto piesārņojumu- koks vienmēr ir pats labākais produkts, jo to viegli 

atjaunot, iestādot nepieciešamo daudzumu. Pateicoties tiem lieliskajiem cilvēkiem, kas šo 

dabisko resursu audzē, apstrādā un piegādā mūsu vajadzībām, domājot par meža ekosistēmu 

kopumā, varam  būt pārliecināti, ka koksni ražo ar ilgtspējīgās mežsaimniecības paņēmienu 

palīdzību. 

 



 

 
Intervija ar koktēlnieku Aldi Duļbinski 

 



 

No kā vai kur jūs smēlāties ideju kļūt par koktēlnieku? 

Mums skolā bija ļoti labs mājturības skolotājs Jānis Apsītis, no kura es arī samācījos 

amatniecību. 

 Kāds bija jūsu pirmais nopietnais darbs? 

1978. gadā, kad mācījos arodskolā, bija jāgatavo diplomdarbs, un es izveidoju sienas dekoru. 

 Vai jūsu profesija ir kādreiz bijusi saistīta ar koku? 

Jā ir, es strādāju mēbeļniekos par galdnieku, kur man bija jāveido krēsli. 

 Aptuveni cik dienas jāveido viens pasūtījums? 

Protams, jo lielāks pasūtījums, jo ilgāk jāstrādā, bet līdz ar to arī ir cita cena. 

 No kāda koka vislabāk veidot pasūtījumus? 

Principā var no visādiem, tomēr vislabāk ir no zaļa. Bet pa virsu ir jāklāj eļļa vai laka ar 

pigmentu, ja liek caurspīdīgu, koks paliek tumšs. 

 Kur Jaunpiebalgā ir redzami jūsu darbi? 

Tirgus laukuma norāde „Zem Ķenča cepures” un arī paša tirgus laukuma soli. 

 



 

Norāde uz  izstāžu zāli Velves, kas atrodas Jaunpiebalgas kutūras namā . 

 

   

Objekti pie sākumskolas, kuri nu jau ir diezgan veci. 

 



 

 



Un veidojumi paša priekam... 

 

 

Meistara vizītkarte 

 



 

 

Jaunpiebalgas pagasta ,,Priedniekos” dzīvo kokamatnieks Zigmunds Kaspržaks. 

 

Meistars savā darba vietā 

Viņš  pēc profesijas ir galdnieks. Savu darbnīcu viņš ir ierīkojis bijušajā siena šķūnī, tur 

arī uzglabā materiālus. Tos galvenokārt vāc viņš pats, pasūta arī no ārzemēm, kur koki ir 

visdažādākajās krāsās. Kokus viņš apstrādā ar linsēklu eļļu, jo tā ir dabīgāka nekā laka,  tā 



saglabā koka smaržu un faktūru. Galvenokārt  amatnieks izmanto ābeles, plūmes un ķiršus, skuju 

koki viņam īpaši nepatīk. Kā izrādās, ābelēm esot nepatīkams aromāts. 

Kokamatnieks izmanto visus kokus, kuri viņam šķiet interesanti, viņš galvenokārt 

eksperimentē. Par visinteresantākajiem pieredzējušais meistars atzīst māzerus, kurus virpo. 

Jāpiezīmē, ka kokmateriālu iepircēji šādus kokus ar māzeriem brāķē, taču lietpratēji priecājas, ka 

var izgatavot savdabīgas un noderīgas sadzīves lietas. 

 

Tikko no meža atvestais bērza māzers kokamatnieka pagalmā. 

 

Galvenokārt Zigmunds izgatavo krēslus, karotes, latvju zīmes, svečturus, virtuves dēlīšus, 

šķīvjus un citas lietas pēc pasūtījuma. Šeit mēs ieraudzījām koku kā amatniecības materiālu, 

novērtējām dažādu koku sugu atšķirīgo faktūru. 



 

Daži no meistara darinājumiem. 

 Kokamatnieks ir izgatavojis arī  nelielas vējdzirnavas mazbērnu priekam, kurās pa 

mazām durtiņām naktī  ienāk ezis, dienā tur guļ kaķis. 

Skaisti un neparasti mums šķita klūgu krēsli. Tos parasti viņš izgatavo no lazdām un 

kārkliem.  

 

No nemizotām klūgām veidots krēsls. 



 

 

Amatnieka rokās no kadiķiem veidotajam dēlītim cita vērtība. 

 

 

Tā top krāsaina bļoda no dažādu sugu kokiem  

 

Z. Kaspržaka darbi tiek pārdoti veikalā “Pie Gaujas” un arī apskatāmi izstāžu zālē “Velves”. 



 

 

SIA ‘’Mežogles’’ - uzņēmums dibināts 2003.gadā. Galvenais ražošanas produkts ir 

paletes.  Ražošanas procesā vispirms koku apstrādā ar  lentzāģi, pēc tam ar daudzzāģi un 

visbeidzot ar  garinātāju.  

 

Darbs ar lentzāģi. 



 

 

Nederīgo materiālu un pārpalikumus savāc, tad  ved uz citu vietu šķeldot. 

 

Ir speciāli darba galdi, uz kuriem taisa paletes. Sākumā novieto klucīšus uz  šī darba 

galda un tad liek pa virsu dēļus, sašauj kopā, apgriež otrādi, saliek dēļus un sašauj visu kopā, un 

tā palete ir gatava. Pistolēm izmanto speciālas naglas, ir gan lielās, gan mazās. Mazās naglas šauj 

tur, kur nav klucīšu, lielās naglas šauj tur, kur ir klucīši. Un pēc tam piedauza ar āmuru no otras 

puses, lai neatnāk dēlis no klucīša vaļā. Gatavo produkciju  eksportē uz Vāciju un  Franciju.  

Šādas paletes celtspēja ir apmēram tonna. Uz paletēm liek pārsvarā pārtikas kravas. Paletēm ir 



arī dažādi izmēri, piemēram: 1,20 x 0,80 , 0,60 x 0,80, tās izgatavo pēc pasūtījuma. Ražošanā par 

izejmateriāliem izmanto gan lapkoku( visvairāk alksni), gan skujkokus (galvenokārt egli). Koka 

paletes ir paredzētas iekraušanai gan ar rokas iekrāvējiem, gan ar automātisko iekraušanas 

tehniku, piemēram, elektrokāru. 

  

 

Mūsu gide Sandra demonstrē palešu pistolē ievietojamās naglas. 

 

 

Apskatām gatavās paletes. 



 

 

Šādi tiek sakrauta kamīnmalka, ko  pārdod visā Latvijā. 

 

Fotogrāfijā redzams, cik šķeldas kaudze milzīga. 

 Koksnes pārpalikumus izmanto šķeldai, ko piegādā kā kurināmo Jaunpiebalgas 

vidusskolai un sākumskolai. To var iegādāties arī citi interesenti. SIA ,,Mežogles” ražo arī 

enerģētisko šķeldu, izmantojot ciršanas atliekas jeb  koku biomasu cirsmā- zarus, galotnes, 

sīkkokus, atgriezumus. Ciršanas atliekas jānotur kaudzēs no trim līdz divpadsmit mēnešiem (tas 

ir atkarīgs no gadalaika), tikai pēc tam tās var pārstrādāt šķeldā. 



 

 Protams, strādājot ar koku, rodas arī skaidas. Tās tiek iesūktas speciālās caurulēs un 

nonāk skaidu tornī, no kurienes pārved uz kaudzi, lai varētu piegādāt brikešu ražotājiem. 

 Šis uzņēmums kalpo par lielisku piemēru tādam ražošanas procesam, kad ir padomāts par 

pilnīgu koksnes izmantošanu, nekas nepaliek pāri, viss tiek pārstrādāts un izmantots. 

 Koksnes resursi ir atjaunojami, un Latvijā tie ir pietiekami ilglaicīgai izmantošanai. 

Sadedzinot koksni,gaisā nokļūst mazāk kaitīgo savienojumu. Centralizētai siltumapgādei plaši 

izmanto malku, koksnes šķeldu, kokapstrādes atlikumus un skaidas. 

 

 

 



 

 

,,Lielkrūzēs”  saimnieko Valentīna un Guntars Dolmaņi, kuri īpašu uzmanību pievērš 

koka izmantojumam teritorijā- ir gan skaistas dēļu laipiņas pie pirtiņas pār dīķi un uz saliņu pie 

cita dīķa, gan īpaši Vislatvijas Dziesminieku saietam veidoti  koka krēsli un galdi. 

 

Koka tiltiņš pār dīķi. 



 

Vislatvijas Dziesminieku saietam veidoti  koka krēsli uz estrādes.( Foto no V. Dolmanes 

personīgā albuma.) 

Un kādas koka ēkas ar skaidu jumtiem! Vislielākā  interese par  skaidu plēšanas tehniku  

un procesu.  

 

Skaidu ēvele. 



 

Saimnieks Guntars Dolmanis strādā ar skaidu ēveli. 

Guntars Dolmanis izstāsta, ka skaidu ēvelēšanu sācis 1995. gadā, jo mežā bijušas lielas 

apses un vajadzējis mainīt jumtu kūtij, bet pašlaik ,,Lielkrūžu” sētā           2600 m2 skaidu jumtu. 

Viņš dalās savos novērojumos: 

1. Agrāk ļaudis ievēroja koku ciršanai vēlamo mēnesi, bet nu vairs retais to dara.  

2. Kādreiz ziemas bija aukstākas, taču tagad, siltajās ziemās, skaidu jumti 

 vairāk bojājas.  

3. Sendienās  skaidas bija lēts materiāls, bet mūsdienās- viens no dārgākajiem. 

4. Senāk skaidu plēšanai mežā meklēja mazas eglītes ar nelieliem zariem,  

nolauza zariņu un noteica, kā augusi. Vislabākās lēni augušās ar smalku šķiedru. 



Esam iepazinušies ar teorētisko literatūru par skaidām un to izmantošanu, kur rakstīts, ka 

,,plēstās jumta skaidas mēdz likt gan divkāršajā, gan trīskāršajā klājumā. Pirmo variantu parasti 

izmanto saimniecības ēkām, bet dzīvojamām klāj trīs kārtas. Šāds jumts ir pietiekami biezs, lai 

pasargātu ne vien no mitruma, bet arī kalpotu kā siltumizolācija”. Tāpēc mums interesē, kādu 

pārklājumu atzīst šajās mājās. Saimnieks atzīst, ka par vislabāko uzskata trīskāršo jeb trīskārtīgo 

skaidu pārklājumu, tas ir pamatīgāks, un vējam nav, kur aizķerties. Tāds skaidu jumts spēj 

izdzīvot arī lielākā vētrā, kādas Jaunpiebalgu ne reizi vien pārbaudījušas. 

Protams, mums gribājās uzzināt, no kādām koku sugām plēš skaidas un kuras ir 

vislabākās. G. Dolmanis stāsta:,, Jūs tikko redzējāt, kā plēš skaidas no apses, tas ir visbiežāk 

lietotais materiāls, vēl var izmantot egli, bet visizturīgākie ir purva priežu skaidu jumti, taču šīs 

priedes aug ļoti lēni un tās var cirst ap 120 gadu vecumā.” Vai skaidu jumtu viegli uzklāt?,, Nu, 

ir jāzina daži  noteikumi, piemēram, skaidu pirms sišanas ieteicams nedaudz palocīt, lai varētu 

noteikt zvīņu pārseguma virzienu. Ja kaut vienu skaidu ieliek nepareizi, tas nozīmē, ka 

iespējamai pūšanai pakļauta ne tikai šī, bet arī citas – vēdekļveidā uz leju. Viens no 

sarežģītākajiem un arī atbildīgākajiem skaidu jumtu uzlikšanas brīžiem ir apaļo stūru 

izveidošana. Jāatceras, ka par meistaru nepiedzimst, bet gan kļūst mācoties.” 

Skaidu jumti Latvijā vispopulārākie kļuva pagājušā gadsimta sākumā. Lauku māju klātie 

jumti lieliski iekļāvās Latvijas ainavā. Mūsdienās skaidu jumtu pieprasījums pēdējos gados 

strauji pieaug. Tiek atjaunotas ne tikai vecās tēvu-tēvu mājas, bet arī tiek klātas ekskluzīvām 

mājām ar interesantu arhitektūru.  

Visā pasaulē dabīgie jumtu segumi kļūst arvien populārāki, pēdējos gados arī Latvijā. 

Dabīgie jumta segumi nekarsē zem sevis esošo telpu. Nodrošina telpās veselīgu un labu klimatu. 

Fizioloģiski labvēlīgi iespaido cilvēka veselību, ekoloģisks, vasarā tie neuzkarst, bet ziemā 

palīdz saglabāt siltumu.  

No dabīgajiem jumta segumiem skaidu jumti Latvijā ir populārākie un biežāk pielietotie koka 

jumta segumi. Mazāk pielietoti tiek lubiņu, zāģētu dēlīšu (šindeļu) un dēļu jumti. Skaidu jumti 

kalpo ilgāk, jo plēstās skaidas neuzsūc mitrumu. Skaidu jumti kalpo ap 40 gadu, ja ievēro šādus 

nosacījumus - koki nozāģēti pareizā mēnesī, kvalitatīvi uzklāti un pareizi apsaimniekoti. 



  Mežs mums ir visapkārt. Veselīgs un daudzveidīgs. Mežs – mūsu nacionālā bagātība. Bet 

cik daudz par to zinām, to sajūtam? Vai mūsdienu steidzīgajā pasaulē mākam to novērtēt? 

 Pēdējo simt gadu laikā būvniecībā ir ienācis tik daudz materiālu, ka desmitiem tūkstošu 

gadu laikā uzkrātā koksnes izmantošanas pieredze ir palikusi novārtā, un nereti pašas vērtīgākās 

koksnes īpašības pat netiek izmantotas. Nenoliedzami, koksnes kā izejvielas neitralitāte pret 

klimata izmaiņām, kas mūsdienās izvirzās priekšplānā, ir viena no svarīgākajām tās īpašībām. 

Bet nereti aizmirstam, ka tā vislabāk izpaužas, apzinoties koksnes daudzpusīgās izmantošanas 

iespējas. 

 

Mežs savu dzīvības spēku ar fotosintēzes palīdzību uznņem no saules, un kopā ar oglekļa 

dioksīdu tā tiek pārvērsta par enerģijas avotu augošajiem augiem. Visa meža produkcija satur 

oglekli, ko koki ir uzkrājuši, veidojot biomasu. Kad šie produkti kļūst par atkritumiem un tos 

sadedzina, oglekļa dioksīds atgriežas atmosfērā. Oglekļa dioksīdu no jauna uztver augošie koki 

un atkal pārvērš to biomasā. Sabiedrībā vajedzētu iedzīvināt dzīves cikla domāsanas veidu. 

Pirmais solis uz tā iedzīvināšanu ir informācija par to, kā produkts ietekmē vidi visā savā dzīves 

cikla laikā. Šādi dati tiek apkopoti dzīves cikla inventerizācijā, kas uzskaita produkta 

izgatavošanā patērēto enerģiju un materiālus, kā arī izmešus gaisā, augsnē un ūdenī. Iegūtos 

rezultātus izmanto, analizējot dažādu produktu ietekmes veidu un pakāpi uz vidi, kā arī 

piedāvājot uzlabojumus. Jo lielāka sabiedrības daļa pieņems šādu domāšanas veidu, jo lielāku 

vērtību cilvēku dzīves vides iekārtošanā iegūs koksnes ražojumi, kuru dzīves cikla novērtējums 



pašaik ir nesalīdzināmi labāks par citiem plaši izmantotiem materiāliem. Cerams, turpmākajos 

gados izpratne par koksnes pozitīvajām īpašībām būvniecībā tikai pieaugs, jo, kā zināms, 

atjaunojamie resursi daudz mazāk kaitē videi, neveicinot atmosfēras piesārņojuma 

palielināšanos. 

Mēs šajā bagātību pilnajā zemē esam ienākuši, 

lai kādu laiku dzīvotu un saprātīgi lietotu visu, 

kas mums apkārt. 

Gaiss, zeme, ūdens un viss pārējais, 

kas veido vidi, dod cilvēkam iespēju dzīvot. 

Ko cilvēks var dot pretī? 

Gādību, izpratni un draudzību. 

Dots devējam atdodas... un, ko sēsi, to pļausi... 

Vai mēs saudzīgi katrs izturamies pret mežā augošu koku, cik kokus esam iestādījuši un 

ko dod mežs? Tās taču ir mūsu planētas plaušas, kas saražo tik ļoti nepieciešamo skābekli! Pēc 

LVM dienesta 2015.gada datiem Latvija ir viena no mežiem bagātākajām valstīm Eiropā, jo 

Latvijā meži klāj 3,4 miljonus ha jeb 52% mūsu dzimtenes teritorijas.Taču tas nedod mums 

tiesības rīkoties izšķērdīgi vai pavirši ar koksni. Daba, gaiss, ūdens un zeme veido vidi, kurā 

piedzimstam un dzīvojam. Salīdzinot situāciju Latvijā šodien ar laiku pirms desmit gadiem, 

noteikti var apgalvot, ka tā kļuvusi tīrāka un drošāka. Taču joprojām tikpat īpaša un 

sargājama.Vai mēs iedomājamies, cik tīra vide mums Jaunpiebalgā un kāpēc tā? Lai tā būtu 

vienmēr, par to kādam jārūpējas. Bet tieši mēs esam nākamā paaudze, kas spētu to darīt, un 

mums nav vienalga, kādā vidē dzīvosim. 

 



No sirds pilnības dalāmies mīlestībā. 

Daba mūs mīl, aprūpē un dod visu, ko vēlamies. 

Bieži vien vairāk, nekā mums vajag. 

Un klusējot piecieš cilvēku negausību 

un nezināšanu. 

Vecāki un skolotāji ir tie,  

kuri bērnu ieved dabā un pasaulē. 

Mācot un stāstot atver acis un sirdi. 

Labi, ja ir dažādi veidi, 

kā cilvēkbērnu iepazīstināt ar dabu un pasauli, 

lai sirds varētu sākt runāt, 

bet rokas – saudzēt un palīdzēt. 

 

 

Darbu veidoja šādi 8.klases skolēni: 

1. Edijs Blažēvics 

2. Egmonts Ērglis 

3. Aleksandrs  Grigorjevs 

4. Diāna Jakobija 

5. Anna Marija Kārkliņa 

6. Zane Kostjukova 

7. Aleksis Loginovs 

8. Harita Auziņa 

9. Elizabete Kalniņa 

10. Melisa Ābelniece 

11. Adrians Vīķelis 

12. Laura Dapševiča 

13. Krista Marta Kundrate 

 

 



 

 

 


