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1 Amatnieku kvalifikācijas līmeņi iekļauti atbilstoši Latvijas Amatniecības kameras rekomendācijām par līmeņu pielīdzināšanu profesionālās kvalifikācijas līmeņiem. 
2 "Kokvedēja automobiļa vadītāja" profesija nodrošina būtisku nozares darbu izpildi atbilstoši 3.LKI līmenim, tomēr funkcionāli ir atbilstoša Transporta nozarei, kā specializācija 

profesijai "Kravu pārvadāšanas transportlīdzekļa vadītājs". Apmācība īstenojama atbilstoši reglamentācijai.  
3 Profesijā "Koksnes materiālu apstrādātājs" apvienotas "Koksnes materiālu apstrādātāja" un "Galdnieka palīga" profesijas ar vienu nosaukumu. 
4 3.LKI rekomendēts neiekļaut profesiju "Galdnieks", jo profesijas nosaukums neatspoguļo veicamo darbu specifiku un atbilstošo LKI līmeni. Darba vidē profesijas "Galdnieks" 

nosaukums nereti tiek lietots vispārināti, neizdalot, kādus kokapstrādes darbus nodarbinātie veic, tai skaitā šādi tiek apzīmēti palīgstrādnieki, mašīnstrādnieki un 
operatori.  Spēkā esošais "Galdnieka" profesijas standarts ietver darbus un prasmes, kas ir līdzīgas "Kokapstrādes iekārtu operatora" profesijas darbiem, tāpēc iekļauta tikai 
profesija "Kokapstrādes iekārtu operators". 

5 Nākotnē jāizskata iespēja precizēt profesijas nosaukumu, pārdēvējot "Koka izstrādājumu ražošanas tehniķi" par "Kokapstrādes tehniķi". Piedāvātais nosaukums ir vienkāršāks, 

un precīzāk atspoguļo veicamos darbus, pamatprasmes un pamatkompetences, kā arī ir salāgojams ar augstāko līmeņu profesiju nosaukumiem (Kokapstrādes tehnologs un 

inženieris), ievērojot pēctecību. Papildus rekomendēts profesijas standartā un izglītības programmu saturā veikt precizējumus, veidojot izteiktāku uzsvaru uz koksnes 

pirmapstrādi (jo šo kokapstrādes nozares procesu pašlaik nepietiekami ietver citas 4.LKI līmeņa profesijas, un "Kokapstrādes tehniķis" ir atbilstošākā profesija, kas var atbildēt 

par pirmapstrādes darbu veikšanu. 
6 "Kokapstrādes inženiera" kvalifikācija ir atbilstoša 6.LKI līmenim, un 7.LKI līmenī iespējams iegūt akadēmisko izglītību. Funkcionālajā analīzē ir identificēti 7.LKI līmenī veicamie 

darbi, un nākotnē ieteicams izvērtēt izglītības piedāvājuma un satura atbilstību 7.LKI līmenī veicamajiem darbiem un nepieciešamības gadījumā izstrādāt 7.LKI līmeņa profesijas 

standartu un veidot izglītības piedāvājumu profesionālā maģistra kvalifikācijai kokapstrādē. 
7 "Mežsaimniecības inženiera" kvalifikācija ir atbilstoša 6.LKI līmenim, un 7.LKI līmenī iespējams iegūt akadēmisko izglītību. Funkcionālajā analīzē ir identificēti 7.LKI līmenī 

veicamie darbi, un nākotnē ieteicams izvērtēt izglītības piedāvājuma un satura atbilstību 7.LKI līmenī veicamajiem darbiem un nepieciešamības gadījumā izstrādāt 7.LKI līmeņa 

profesijas standartu un veidot izglītības piedāvājumu profesionālā maģistra kvalifikācijai mežsaimniecībā. 
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