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1. Ievads
Valsts izglītības attīstības aģentūra kopā ar četriem sadarbības partneriem, Latvijas Darba devēju
konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības
kvalitātes valsts dienestu īsteno projektu, kas izstrādāts Eiropas Sociālā fonda aktivitātē „"Nozaru
kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana"
(vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001).
Projekta mērķis ir profesionālās izglītības kvalitātes un efektivitātes uzlabošana atbilstoši
tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām, veicot profesionālās izglītības pārstrukturizāciju,
izveidojot nozaru kvalifikāciju sistēmu, veicot tautsaimniecības nozaru izpēti, izstrādājot vai pilnveidojot
pamatprofesiju standartus un specializāciju kvalifikācijas pamatprasības un attīstot ārpus formālās
izglītības iegūto prasmju atzīšanu.
Nozares profesionālo kvalifikāciju struktūra izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības un
zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības administrācijas izstrādāto „Nozares izpētes metodiku” un
formulēto darba uzdevumu nacionālās programmas projekta „Vienotas metodikas izstrāde profesionālās
izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai” ietvaros.
Darba mērķis ir izstrādāt praksē esošo nozares profesionālo kvalifikāciju struktūru un identificēt Latvijas
Republikas Profesiju klasifikatorā neiekļautas, bet nozarei būtiskas profesijas.
Lai sasniegtu mērķi, tika īstenoti šādi uzdevumi:
1. Apzinātas profesijas pētāmajā nozarē, sagatavojot pārstāvēto nozares profesiju sarakstu
(nozares pamatdarbībā iesaistītās un nozares atbalsta profesijas).
2. Sagrupētas nozares pamatdarbībā iesaistītās profesijas pamatprofesijās, specializācijās un
saistītajās profesijās.
3. Izstrādāta kvalifikāciju struktūra, sagrupējot nozares pamatdarbībā iesaistītās profesijas
Nacionālās profesionālās kvalifikācijas līmeņos.
4. Pamatojoties uz izstrādātajiem nozaru profesiju zināšanu, prasmju un kompetenču aprakstiem,
nozares profesijas attiecinātas pret Eiropas kvalifikāciju ievadstruktūras (EKI) atbilstošajiem
līmeņiem, ņemot vērā Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra noteikumu Nr.990 „Noteikumi
par Latvijas izglītības klasifikāciju” 1.pielikuma 2.tabulu „EKI līmenim atbilstošo zināšanu,
prasmju un kompetences apraksti”.
5. Izstrādāts katrai kvalifikācijas struktūrā ietvertajai pamatprofesijai īss apraksts, uzskaitot
profesionālās darbības raksturīgākos elementus.
Nozares kvalifikāciju struktūras dokumenta izstrādē izmantotas šādas kvantitatīvās un kvalitatīvās
metodes:
-

Informācijas iegūšana, apkopošana un grupēšana – ar mērķi apkopot Latvijas Republikas Profesiju
klasifikatorā iekļautās profesijas, profesijas, kurām ir izstrādāti profesiju standarti, kā arī profesijas,
kurās tiek īstenotas atbilstošas profesionālās izglītības programmas.

-

Nozares uzņēmumu anketēšana – ar mērķi iegūt kvantitatīvu un viegli apkopojamu informāciju par
nozarē esošajām profesijām.

-

Nozares ekspertu fokusgrupas diskusijas – strukturētas intervijas nozares ekspertu grupā, kuru laikā
apspriesti sagatavotie kvalifikāciju struktūras darba materiāli un definēti virzieni kvalifikāciju
struktūras papildināšanai un pilnveidošanai.

-

Nozares ekspertu novērtējums (Peer – review) – attiecīgās nozares ekspertu novērtējums par
nozares profesiju izpētes procesā iegūtajiem rezultātiem ar mērķi nodrošināt pilnīgāku situācijas
izpratni un novērtēšanu.
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Darba ierobežojumi:
-

Nozares kvalifikāciju struktūra izstrādāta, izmantojot Nacionālās programmas projekta
„Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo
partneru iesaistei un izglītošanai” nozares izpētes metodiku, to pielāgojot tik tālu, cik tas
nepieciešams nozares profesiju izklāsta un nozares specifikas vajadzībām.

-

Nozares kvalifikāciju struktūra sagatavota, izmantojot Latvijas Republikas Profesiju
klasifikatoru, izstrādātos nozaru profesiju standartus, informāciju par profesijām, kurās tiek
īstenotas atbilstošas profesionālās izglītības programmas, kā arī nozares uzņēmumu
aptaujas ietvaros iegūto informāciju par nozarē pārstāvētajām profesijām, nozares saistīto
profesiju kartes darba materiālu skaņojot ar nozares ekspertu padomes pārstāvjiem.

-

Nozares kvalifikāciju struktūras sagatavošanas ietvaros ir izmantoti nozares uzņēmumu
aptaujas ietvaros iegūtie dati, paļaujoties uz respondentu viedokli un sniegto ziņu
patiesumu un neveicot datu patiesuma pārbaudi.

-

Apkopojot informāciju par profesijām, kurās tiek īstenotas atbilstošas profesionālās
izglītības programmas, izmantota Izglītības kvalitātes valsts dienesta mājas lapā pieejamais
„Akreditēto profesionālās izglītības programmu reģistrs” uz kvalifikāciju struktūras izstrādes
brīdi un nodibinājuma "Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs" mājas lapā
pieejamā informācija par akreditētajām studiju profesionālās augstākās izglītība
programmām, atlasot programmas, kurām uz 2012.gada janvāri nav beidzies akreditācijas
termiņš. Gadījumā, ja Izglītības kvalitātes valsts dienesta reģistrā fiksētā izglītības iestāde ir
mainījusi nosaukumu vai tikusi reorganizēta, kvalifikāciju struktūrā pie attiecīgās izglītības
programmas fiksēts mainītais izglītības iestādes nosaukums vai reorganizētās izglītības
iestādes nosaukums, nepārbaudot, vai izglītības programma tiek realizēta attiecīgajā
izglītības iestādē.

Nozares saistītajā profesiju kartē izmantotie apzīmējumi:
Profesija

Nozares pamatprofesija
Saistītā profesija

Profesija
vai

Specializācija

s
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Kval.
līmenis

2. Nozares profesionālo kvalifikācijas
līmeņu karte
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4

3

2

Izglītības īstenošana
Prasmes
vispārējs
raksturojums

Noteiktas nozares
speciālista
augstākā
kvalifikācija, kas
dod iespēju plānot
un veikt arī
zinātniskās
pētniecības darbu
attiecīgajā nozarē

Teorētiskā un
praktiskā
sagatavotība, kas
dod iespēju veikt
sarežģītu
izpildītāja darbu,
kā arī organizēt
un vadīt citu
cilvēku darbu

Paaugstināta
teorētiskā
sagatavotība un
profesionālā
meistarība, kas
dod iespēju veikt
noteiktus
izpildītāja
pienākumus,
kuros ietilps arī
zināma darba
plānošana un
organizēšana

Teorētiskā un
praktiskā

Programmas
veids

Ilgums
klātienē
(aptuvens)

Profesijas
standarts
PS 0154

Otrā līmeņa
profesionālā
augstākās
izglītības
programma

Līdz 5 gadiem
pēc vidējās
izglītības

Pirmā līmeņa
profesionāla 2-3 gadi pēc
augstākās
vidējās
izglītības
izglītības
programma

Profesionālā
vidējās
izglītības
programma

Specializācija

Mežsaimniecības
inženieris

-

Mežizstrādes
inženieris

-

Mežkopības
inženieris
(Mežkopis)

PS 0236

Kokapstrādes
inženieris

PS 0150

Mežsaimniecības
tehnologs

-

Mežizstrādes
tehnologs

-

Mežkopības
tehnologs

PS 0234

Kokapstrādes
tehnologs

-

Pirmapstrādes
tehnologs
(meistars)

-

Tālākapstrādes
tehnologs
(meistars)

PS 0141

Mežsaimniecības
tehniķis

PS 0456

Meža mašīnu
operators

PS 0336

Koka izstrādājumu
ražošanas tehniķis

3-4 gadu pēc
PS 0389
pamatizglītības (Programmvadības
kokapstrādes
darbgaldu
operators)

Arodizglītības Līdz 3 gadiem
programma
atkarībā no

Pamatprofesija

Programmvadības
kokapstrādes
darbmašīnu/līniju
operators

PS 0107

Būvizstrādājumu
galdnieks

PS 0032

Mēbeļu galdnieks

PS 0230
(Motorzāģa

Motorzāģa
operators
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Kval.
līmenis

Izglītības īstenošana
Prasmes
vispārējs
raksturojums

Programmas
veids

sagatavotība, kas
dod iespēju
patstāvīgi veikt
kvalificētu
izpildītāja darbu

1

Teorētiskā un
praktiskā
sagatavotība, kas
dod iespēju veikt
vienkāršus
uzdevumu
noteiktā
praktiskās
darbības sfērā

Ilgums
klātienē
(aptuvens)
profesijas

Profesionālās
pamatizglītības
programma

Profesijas
standarts

2

Specializācija

vadītājs)
PS 0005
(Kokapstrādes
operators)

Kokapstrādes
iekārtu operators

PS 0006

Galdnieks

PS 0257

Tapsētājs

PS 0060

Koksnes materiālu
apstrādātājs

-

Kokvedēja vadītājs

Līdz 3 gadiem
pēc
pamatizglītības PS 0137
(arī ar nepilnu (2.kval.līmenis)
pamatizglītību)

PS 0059

1

Pamatprofesija

Mežstrādnieks

1

2

Galdnieka palīgs

Profesionālā tālākizglītība
Profesionālā tālākizglītība
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3. Nozares saistīto profesiju karte
Kvalifikācijas
līmenis

5.profesionālās
kvalifikācijas
līmenis

4.profesionālās
kvalifikācijas
līmenis

Kokrūpniecības profesijas pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiem

Mežsaimniecības inžneieris
Mežkopības inženieris
Mežizstrādes inženieris
(Mežkopis)

Mežsaimniecības tehnologs
Mežizstrādes tehnologs

Mežkopības tehnologs

Mežsaimniecības tehniķis

Meža mašīnu operators

Pirmapstrādes tehnologs
(meistars)

Ar nozari saistītās citu nozaru profesijas

Kokapstrādes inženieris

Produkta dizainers
Produkta dizainers ar specializāciju koka
dizainā un tehnoloģijā (interjers)

Kokapstrādes tehnologs

Mehatroniķis

Tālākapstrādes tehnologs (meistars)

Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis
Programmvadības
kokapstrādes
darbmašīnu/līniju operators

Būvizstrādājumu
galdnieks

Materiālu dizaina speciālists
Koka izstrādājumu dizaina speciālists
Mēbeļu galdnieks

Mēbeļu dizaina speciālists

Koka māksliniecisko izstrādājumu
izgatavotājs
3.profesionālās
kvalifikācijas
līmenis

Ciparu programmas vadības
darbagaldu iestatītājs
Kokapstrādes darbgaldu iestatītājs
Automehāniķis / Traktortehnikas
mehāniķis
Meža mašīnu mehāniķis
Mehāniķis
Kokapstrādes iekārtu mehāniķis

2.profesionālās
kvalifikācijas
līmenis

1.profesionālās
kvalifikācijas
līmenis

Motorzāģa operators

Kokapstrādes iekārtu
operators

Kokvedēja vadītājs 1

Koksnes materiālu
apstrādātājs

Mežstrādnieks 1

Galdnieks

Tapsētājs

Galdnieka palīgs
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4. Nozares profesiju raksturojums
Pamatprofesija
/ Specializācija

Profesionālās
kvalifikācijas
līmenis

EKI
atbilstošais
3
līmenis

Profesijas standarta
reģistrācijas numurs

Mežsaimniecības
inženieris

Pamatprofesija

5.kval.līmenis

6.EKI
līmenis

PS 0154

Mežizstrādes
inženieris

Specializācija

5.kval.līmenis

6.EKI
līmenis

Nav izstrādāts

Netiek īstenota akreditēta studiju programma

-

Mežkopības inženieris
(Mežkopis)

Specializācija

5.kval.līmenis

6.EKI
līmenis

Nav izstrādāts

Netiek īstenota akreditēta studiju programma

-

Kokapstrādes
inženieris

Pamatprofesija

5.kval.līmenis

6.EKI
līmenis

PS 0236

Mežsaimniecības
tehnologs

Pamatprofesija

4.kval.līmenis

5.EKI
līmenis

PS 0150

Mežizstrādes
tehnologs

Specializācija

5.kval.līmenis

6.EKI
līmenis

Nav izstrādāts

Netiek īstenota akreditēta studiju programma

-

Mežkopības tehnologs

Specializācija

5.kval.līmenis

6.EKI
līmenis

Nav izstrādāts

Netiek īstenota akreditēta studiju programma

-

Kokapstrādes
tehnologs

Pamatprofesija

4.kval.līmenis

5.EKI
līmenis

PS 0234

Profesionālās izglītības kompetences centrs
"Rīgas Tehniskā koledža"

-

Pirmapstrādes
tehnologs (meistars)

Specializācija

5.kval.līmenis

6.EKI
līmenis

Nav izstrādāts

Netiek īstenota akreditēta studiju programma

-

Tālākapstrādes
tehnologs (meistars)

Specializācija

5.kval.līmenis

6.EKI
līmenis

Nav izstrādāts

Netiek īstenota akreditēta studiju programma

-

Mežsaimniecības
tehniķis

Pamatprofesija

3.kval.līmenis

4.EKI
līmenis

PS 0141

Nozares profesijas

Izglītības programma(s) un izglītības
iestāde(s)
Mežsaimniecības inženieris
Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Kokapstrādes inženieris
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Mežsaimniecības tehnologs
Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Ekspertu piezīmes

-

-

-

Kokapstrādes tehnologs

Mežsaimniecības tehniķis
Ogres Valsts tehnikums

-

3

Latvijas izglītības sistēmas piesaiste Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai mūžizglītībai un Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, Pašvērtējuma ziņojums, Rīga, 2011,
pieejams: http://www.nki-latvija.lv/wp-content/uploads/2011/06/Latvijas-zinojums-par-izglitibas-sistemas-piesaisti-EKI.pdf
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Pamatprofesija
/ Specializācija

Profesionālās
kvalifikācijas
līmenis

EKI
atbilstošais
3
līmenis

Profesijas standarta
reģistrācijas numurs

Meža mašīnu
operators

Pamatprofesija

3.kval.līmenis

4.EKI
līmenis

PS 0456

Koka izstrādājumu
ražošanas tehniķis

Pamatprofesija

3.kval.līmenis

4.EKI
līmenis

PS 0336

3.kval.līmenis

4.EKI
līmenis

PS 0389
Programmvadības
kokapstrādes
darbgaldu operators

Nozares profesijas

Programmvadības
kokapstrādes
darbmašīnu/līniju
operators

Pamatprofesija

Izglītības programma(s) un izglītības
iestāde(s)
Netiek īstenota akreditēta studiju programma

Ekspertu piezīmes

-

Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis
Profesionālās izglītības kompetences centrs
"Rīgas Valsts tehnikums"

-

Netiek īstenota akreditēta studiju programma

-

Būvizstrādājumu galdnieks

Būvizstrādājumu
galdnieks

Pamatprofesija

3.kval.līmenis

4.EKI
līmenis

PS 0107

Profesionālās izglītības kompetences centrs
"Liepājas Valsts tehnikums"
Aizkraukles Profesionālā vidusskola
Limbažu Profesionālā vidusskola
Ogres Valsts tehnikums
Rankas arodvidusskola
Saldus Profesionālā vidusskola
Skrundas arodvidusskola
Viduslatgales Profesionālā vidusskola

-

Mēbeļu galdnieks

Mēbeļu galdnieks

Pamatprofesija

3.kval.līmenis

4.EKI
līmenis

PS 0032

Bebrenes Profesionālā vidusskola
Cēsu Profesionālā vidusskola
Mālpils profesionālā vidusskola
Profesionālās izglītības kompetences centrs
"Rīgas Tehniskā koledža"
Austrumlatgales Profesionālā vidusskola
Ogres Valsts tehnikums
Rietumzemgales profesionālās izglītības
kompetences centrs "Jelgavas Amatniecības
vidusskola"
Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā

-
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Nozares profesijas

Pamatprofesija
/ Specializācija

Profesionālās
kvalifikācijas
līmenis

EKI
atbilstošais
3
līmenis

Profesijas standarta
reģistrācijas numurs

Izglītības programma(s) un izglītības
iestāde(s)

Ekspertu piezīmes

vidusskola
Mācību centrs "BUTS"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales
mācību centrs"
SIA "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un
eksaminācijas centrs"
Motorzāģa operators

Kokapstrādes
iekārtu operators

Pamatprofesija

Pamatprofesija

2.kval.līmenis

4.EKI
līmenis

PS 0230 Motorzāģa
vadītājs

3.kval.līmenis

4.EKI
līmenis

PS 0005
Kokapstrādes
operators
(3.kval.līmenis)

Motorzāģa vadītājs
Ogres Valsts tehnikums
Rankas arodvidusskola
Kokapstrādes operators
SIA "Darba Drošības Serviss"

-

-

Galdnieks

Galdnieks

Pamatprofesija

2.kval.līmenis

4.EKI
līmenis

PS 0006

Tapsētājs

Pamatprofesija

2.kval.līmenis

4.EKI
līmenis

PS 0257

Bebrenes Profesionālā vidusskola
Tilžas internātpamatskola
Biedrība "Vidzemes reģiona profesionālās
izglītības Attīstības kompetences centrs"
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā
vidusskola
Mācību centrs "BUTS"
Ogres Valsts tehnikums
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales
mācību centrs"
SIA "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un
eksaminācijas centrs"
Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola
Cīravas arodvidusskola
Limbažu Profesionālā vidusskola
Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola
Netiek īstenota akreditēta studiju programma

-

-
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Nozares profesijas

Pamatprofesija
/ Specializācija

Profesionālās
kvalifikācijas
līmenis

EKI
atbilstošais
3
līmenis

Profesijas standarta
reģistrācijas numurs

Izglītības programma(s) un izglītības
iestāde(s)

Ekspertu piezīmes

Koksnes materiālu apstrādātājs
Aizkraukles Profesionālā vidusskola
Austrumlatgales Profesionālā vidusskola
Profesionālās izglītības kompetences centrs
"Rīgas Valsts tehnikums"
Daugavpils Mežciema arodskola
Mācību centrs "BUTS"
Alsviķu profesionālā skola

Koksnes materiālu
apstrādātājs

Pamatprofesija

2.kval.līmenis

4.EKI
līmenis

PS 0060

Kokvedēja vadītājs

Profesionālā
tālākizglītība

2.kval.līmenis

4.EKI
līmenis

Nav izstrādāts

Netiek īstenota akreditēta studiju programma

-

PS 0137
(2.kval.līmenis)

Mežstrādnieks
SIA mācību centrs "Austrumvidzeme"
Mācību centrs "BUTS"
SIA "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un
eksaminācijas centrs"

-

Mežstrādnieks

Profesionālā
tālākizglītība

1.kval.līmenis

3.EKI
līmenis

-

Galdnieka palīgs

Galdnieka palīgs

Pamatprofesija

1.kval.līmenis

3.EKI
līmenis

PS 0059

Rudzātu speciālā internātpamatskola
Carnikavas speciālā internātpamatskola
Arodskola "Dzīvesprieks"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales
mācību centrs"
Viduslatgales profesionālā vidusskola
Daugavpils Valsts tehnikums
Limbažu Profesionālā vidusskola
Spāres speciālā internātskola
Mācību centrs "BUTS"
Katvaru speciālā internātpamatskola
Dzirciema speciālā internātpamatskola
Maltas speciālā internātpamatskola
Profesionālās izglītības kompetences centrs
"Liepājas Valsts tehnikums"
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā

-
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Nozares profesijas

Pamatprofesija
/ Specializācija

Profesionālās
kvalifikācijas
līmenis

EKI
atbilstošais
3
līmenis

Profesijas standarta
reģistrācijas numurs

Izglītības programma(s) un izglītības
iestāde(s)

Ekspertu piezīmes

vidusskola
Rankas arodvidusskola
Dzelzavas speciālā internātpamatskola
Ezersalas speciālā internātpamatskola
Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātpamatskola
- attīstības centrs
Pelču speciālā internātpamatskola - attīstības
centrs
Baltinavas Kristīgā speciālā internātpamatskola
Tukuma Speciālā internātpamatskola
Spāres speciālā internātpamatskola
Stiklu speciālā internātpamatskola
Stiklu speciālā internātpamatskola
Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola
Liepājas speciālā internātpamatskola
Dzirciema speciālā internātpamatskola
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5. Nozares pamatprofesiju apraksti
5.1. Pamatprofesijas 5.profesionālās kvalifikācijas līmenī
5.1.1. Mežsaimniecības inženieris
1

Profesijas
nosaukums

Mežsaimniecības inženieris

2

Iespējamās
variācijas profesijas
nosaukumam

-

3

Profesijas standarta
reģistrācijas
numurs

PS 0154

4

Profesionālās
kvalifikācijas
līmenis

5. kvalifikācijas līmenis
-

5

Profesionālās
darbības
raksturīgākie
uzdevumi

-

Plānot, organizēt un kontrolēt meža apsaimniekošanas, aizsardzības un apsardzības
darbus.
Plānot, organizēt un vadīt meža atjaunošanas, ieaudzēšanas, sēklkopības,
kokaudzētavas, mežaudžu kopšanas un kokmateriālu sagatavošanas darbus.
Pārzināt mežsaimniecībā izmantojamās mašīnas, mehānismus, darba rīkus, to
uzturēšanu un remontus.
Plānot un organizēt meža meliorācijas, meža ceļu būves un uzturēšanas darbus.
Organizēt mežaudžu inventarizāciju un meža novērtēšanu.
Plānot, organizēt un vadīt mežsaimniecības uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbu.
Veikt aprēķinus par plānoto darbu izmaksām, nepieciešamajām investīcijām un
darbaspēka patēriņu.
Novērtēt meža resursus, produktus un pakalpojumu; izstrādāt priekšlikumus, kas
vērsti uz efektīvāku un lietderīgāku meža resursu izmantošanu.
Plānot, organizēt un kontrolēt apaļkoksnes un enerģētiskās koksnes sagatavošanas,
uzglabāšanas un piegādes darbus.

6

Specializācija

Mežizstrādes inženieris
Mežkopības inženieris (Mežkopis)

7

Saistītās profesijas,
kur nepieciešama
papildus izglītošana
tajā pašā
kvalifikācijas līmenī

-

8

Saistītās profesijas,
kur nepieciešama
papildus izglītošana
nākamajā
kvalifikācijas līmenī

-
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5.1.2. Kokapstrādes inženieris
1

Profesijas
nosaukums

Kokapstrādes inženieris

2

Iespējamās
variācijas profesijas
nosaukumam

-

3

Profesijas standarta
reģistrācijas
numurs

PS 0236

4

Profesionālās
kvalifikācijas
līmenis

5. kvalifikācijas līmenis

-

Vadīt kokapstrādes uzņēmumu tehnoloģiskos procesus.
Plānot kokapstrādes tehnoloģiskos procesus un pieņemt lēmumus par šo procesu
izpildi.
Iegūt un analizēt informāciju un sagatavot priekšlikumus stratēģisko mērķu
definēšanai.
Plānot darbības, kas nepieciešamas vidēja termiņa (3-5 gadi) mērķu sasniegšanai
uzņēmumā.
Nodrošināt ražošanas apstākļus atbilstošus darba aizsardzības prasībām.
Izstrādāt pasākumus ražošanas efektivitātes paaugstināšanai, darbu organizācijas
pilnveidošanai un nodrošināt to ieviešanu.
Veikt tehniskos uzdevumus, kas saistīts ar koka izstrādājumu projektēšanu un
izgatavošanu.
Organizēt kokapstrādes mašīnu un iekārtu lietošanu, uzraudzību un remontu.
Vadīt darbinieku kolektīvus, risināt darba procesā radušās problēmas.
Izprast ražošanas procesu un apkārtējās vides vienotību ilgtspējīgā meža nozares
ciklā.
Nodrošināt drošus darba apstākļus strādājošiem un veikt apmācību šai jomā.

-

Kontrolēt ražotās produkcijas kvalitāti.

-

5

Profesionālās
darbības
raksturīgākie
uzdevumi

-

6

Specializācija

-

7

Saistītās profesijas,
kur nepieciešama
papildus izglītošana
tajā pašā
kvalifikācijas līmenī

-

8

Saistītās profesijas,
kur nepieciešama
papildus izglītošana
nākamajā
kvalifikācijas līmenī

-
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5.2. Pamatprofesijas 4.profesionālās kvalifikācijas līmenī
5.2.1. Mežsaimniecības tehnologs
1

Profesijas
nosaukums

Mežsaimniecības tehnologs

2

Iespējamās
variācijas profesijas
nosaukumam

Meža tehnologs

3

Profesijas standarta
reģistrācijas
numurs

PS 0150

4

Profesionālās
kvalifikācijas
līmenis

4. kvalifikācijas līmenis

5

Profesionālās
darbības
raksturīgākie
uzdevumi

-

Vadīt meža atjaunošanu un meža ieaudzēšanu.
Plānot un vadīt meža sēklkopības un kokaudzētavas darbus.
Plānot un vadīt mežaudžu kopšanu.
Plānot un vadīt kokmateriālu sagatavošanu.
Veikt kokmateriālu realizāciju.
Pārzināt mežsaimnieciskajos darbos pielietojamās mašīnas, instrumentus, darba
rīkus.
Nodrošināt vidi saudzējošu ražošanas procesu.
Veikt meža apsardzību.
Pārzināt medību saimniecības organizāciju.
Pārzināt mašīnu, instrumentu un darba rīku apkopes un remontus.
Nodrošināt drošu darba vidi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Uzturēt kārtībā mežsaimniecisko infrastruktūru.

-

Vadīt mežsaimniecības uzņēmuma struktūrvienību un sniegt konsultācijas .

-

6

Specializācija

Mežizstrādes tehnologs
Mežkopības tehnologs

7

Saistītās profesijas,
kur nepieciešama
papildus izglītošana
tajā pašā
kvalifikācijas līmenī

-

8

Saistītās profesijas,
kur nepieciešama
papildus izglītošana
nākamajā
kvalifikācijas līmenī

Mežsaimniecības inženieris
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5.2.2. Kokapstrādes tehnologs
1

Profesijas
nosaukums

Kokapstrādes tehnologs

2

Iespējamās
variācijas profesijas
nosaukumam

-

3

Profesijas standarta
reģistrācijas
numurs

PS 0234

4

Profesionālās
kvalifikācijas
līmenis

4. kvalifikācijas līmenis
-

5

Profesionālās
darbības
raksturīgākie
uzdevumi

-

-

Veikt tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar ražošanas efektivitātes paaugstināšanu un
darba organizācijas pilnveidošanu koksnes mehāniskās apstrādes jomā, koka
izstrādājumu projektēšanu un izgatavošanu, kā arī iekārtu un mehānisko ierīču
lietošanu, uzraudzību un remontu.
Veikt materiāla un darba patēriņa aprēķinus, īstenot vides aizsardzības prasības.
Vadīt pakļautos darbiniekus, pārzināt uzņēmējdarbības, ekonomikas, un
grāmatvedības normatīvos aktus, vides prasības kokzāģētavām un kokapstrādes
iekārtām, darba aizsardzības prasības, individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanas
prasības, tiesību pamatus, piedalīties biznesa plānu un tāmju izstrādē un veikt
ekonomiskās analīzes.
Vadīt kokzāģēšanas, kokmateriālu žāvēšanas, koka izstrādājumu izgatavošanas,
koksnes plātņu, finieru un saplākšņu izgatavošanas struktūrvienību darbu.

6

Specializācija

Pirmapstrādes tehnologs (meistars)
Tālākapstrādes tehnologs (meistars)

7

Saistītās profesijas,
kur nepieciešama
papildus izglītošana
tajā pašā
kvalifikācijas līmenī

-

8

Saistītās profesijas,
kur nepieciešama
papildus izglītošana
nākamajā
kvalifikācijas līmenī

Kokapstrādes inženieris

16

5.3. Pamatprofesijas 3.profesionālās kvalifikācijas līmenī
5.3.1. Mežsaimniecības tehniķis
1

Profesijas
nosaukums

Mežsaimniecības tehniķis

2

Iespējamās
variācijas profesijas
nosaukumam

-

3

Profesijas standarta
reģistrācijas
numurs

PS 0141

4

Profesionālās
kvalifikācijas
līmenis

3. kvalifikācijas līmenis
-

-

5

Profesionālās
darbības
raksturīgākie
uzdevumi

-

-

Plānot un organizēt savu darbu un darba vietu, strādājot patstāvīgi un komandā, lai
kvalitatīvi pildītu darba uzdevumus, ievērojot darba aizsardzības, ugunsdrošības un
elektrodrošības noteikumus, vides aizsardzības prasības.
Identificēt dabas vērtības, atbilstoši darba uzdevumam plānot sēklkopības darbus,
augsnes sagatavošanas darbus, meža atjaunošanu, ieaudzēšanu un mežaudžu
kopšanu, cirsmas izstrādi, meža audžu uzmērīšanu, kā arī darbus kokaudzētavās.
Izmantot vidi saudzējošus darba paņēmienus, lietot motorinstrumentiem atbilstošas
degvielas un smērvielas.
Zāģēt ar mežsaimniecībā izmantojamajiem motorinstrumentiem kokus, novērtēt koku
kvalitāti un, racionāli tos izmantojot, sagatavot vērtīgus kokmateriālus, ievērojot
kokmateriālu kvalitātes prasības.
Uzskaitīt izpildīto darbu un izlietotos materiālus, kontrolēt darbu izpildes gaitu un
kvalitāti, veikt tehnoloģiskā procesa izmaksu kalkulāciju.

6

Specializācija

-

7

Saistītās profesijas,
kur nepieciešama
papildus izglītošana
tajā pašā
kvalifikācijas līmenī

-

8

Saistītās profesijas,
kur nepieciešama
papildus izglītošana
nākamajā
kvalifikācijas līmenī

Mežsaimniecības tehnologs
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5.3.2. Meža mašīnu operators
1

Profesijas
nosaukums

Meža mašīnu operators

2

Iespējamās
variācijas profesijas
nosaukumam

-

3

Profesijas standarta
reģistrācijas
numurs

PS 0456

4

Profesionālās
kvalifikācijas
līmenis

3. kvalifikācijas līmenis
-

-

-

5

Profesionālās
darbības
raksturīgākie
uzdevumi

-

6

Specializācija

-

7

Saistītās profesijas,
kur nepieciešama
papildus izglītošana
tajā pašā
kvalifikācijas līmenī

-

8

Saistītās profesijas,
kur nepieciešama
papildus izglītošana
nākamajā
kvalifikācijas līmenī

-

Prast strādāt ar meža apsaimniekošanas darbiem paredzētām speciālām meža
mašīnām (harvesteru, forvarderu, augsnes gatavotāju, šķeldotāju, saiņotāju, celmu
rāvēju, stādītāju).
Veikt koku zāģēšanu un apstrādi, kokmateriālu pievešanu līdz ceļmalas krautuvei, kā
arī celmu raušanu, ciršanas atlieku saiņošanu un pārstrādi kurināmās koksnes
šķeldās, meža augsnes sagatavošanu un kociņu stādīšanu.
Regulēt meža mašīnas iestatījumus atbilstoši darbu specifikai un operatora
individuālajam profesionālo prasmju līmenim.
Vadīt meža mašīnas.
Veikt meža izstrādes un kokmateriālu pievešanas darbus galvenajā cirtē un
kopšanas cirtē
Identificēt dabas vērtības, atbilstoši darba uzdevumam plānot cirsmas izstrādi un
uzmērīt audzi.
Sastādīt darba uzdevumu harvestera vadības sistēmai.
Veikt harvestera mērīšanas sistēmas kalibrēšanu.
Spēt zāģēt ar harvesteru kokus un sagatavot no tiem vērtīgus kokmateriālus,
ievērojot kokmateriālu kvalitātes prasības.
Spēt sagatavotos kokmateriālus, ciršanas atliekas vai celmus pievest ar forvarderu
līdz ceļmalas krautuvei.
Spēt ar saiņotāju veikt ciršanas atlieku saiņošanu.
Spēt ciršanas atliekas pārstrādāt kurināmās koksnes šķeldās ar šķeldotāju.
Veikt celmu raušanu, ar ekskavatoru izrautos celmus nokraut kaudzēs cirsmā.
Veikt augsnes sagatavošanas darbus un kociņu stādīšanu ar meža mašīnām.
Izprast un lietot meža mašīnu un datu apmaiņas datorprogrammas.
Spēt uzskaitīt izpildīto darbu un izlietotos materiālus, kontrolēt darbu izpildes gaitu un
kvalitāti, veikt tehnoloģiskā procesa izmaksu kalkulāciju.
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5.3.3. Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis
1

Profesijas
nosaukums

Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis

2

Iespējamās
variācijas profesijas
nosaukumam

-

3

Profesijas standarta
reģistrācijas
numurs

PS 0336

4

Profesionālās
kvalifikācijas
līmenis

3. kvalifikācijas līmenis
-

5

Profesionālās
darbības
raksturīgākie
uzdevumi

-

Veikt izejvielu, materiālu un gatavās produkcijas kvalitātes pārbaudes un to atbilstību
normatīvajai dokumentācijai.
Kontrolēt tehnoloģiskā procesa parametru atbilstību normatīvi tehniskajai
dokumentācijai.
Uzraudzīt un kontrolēt tehnoloģisko procesu un ražotās produkcijas kvalitāti.
Prast noteikt noviržu rašanās iemeslus no normatīvi tehniskajā dokumentācijā
dotajiem parametriem un veikt to novēršanas pasākumus.
Prast strādāt ar tehnoloģiskajām iekārtām atbilstoši ekspluatācijas instrukcijās
noteiktajām prasībām un režīmiem.
Plānot, organizēt izpildāmo darbu.

6

Specializācija

-

7

Saistītās profesijas,
kur nepieciešama
papildus izglītošana
tajā pašā
kvalifikācijas līmenī

-

8

Saistītās profesijas,
kur nepieciešama
papildus izglītošana
nākamajā
kvalifikācijas līmenī

Kokapstrādes tehnologs

5.3.4. Programmvadības kokapstrādes darbmašīnu/līniju operators
1

Profesijas
nosaukums

Programmvadības kokapstrādes darbmašīnu/līniju operators

2

Iespējamās
variācijas profesijas
nosaukumam

-

3

Profesijas standarta
reģistrācijas
numurs

PS 0389 (Programmvadības kokapstrādes darbgaldu operators)

4

Profesionālās
kvalifikācijas
līmenis

3. kvalifikācijas līmenis

Profesionālās
darbības
raksturīgākie
uzdevumi

-

5

Izmantot darbmašīnu un ražošanas dokumentāciju.
Sagatavot datorizētās programmvadības (CNC) darbmašīnu darbam.
Veikt izmēģinājuma (proves) detaļas izgatavošanu.
Veikt vadības programmas korekciju pēc izmēģinājuma detaļas izgatavošanas.
Veikt vienkāršu plakanu vairogveida detaļu apstrādi.
Veikt palielināta biezuma vairogveida detaļu plakņu un malu apstrādi.
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1

Profesijas
nosaukums

Programmvadības kokapstrādes darbmašīnu/līniju operators
-

Veikt rāmjveida detaļu apstrādi.
Veikt cilindrisku detaļu apstrādi.
Veikt sarežģītas formas detaļu apstrādi.
Veikt detaļu formas atbilstības regulāru pārbaudi.
Veikt virsmas raupjuma atbilstības regulāru pārbaudi.
Veikt izmēru atbilstības regulāru pārbaudi.
Veikt nepieciešamās darba instrumentu stāvokļu korekcijas.
Veikt instrumentu nomaiņu.

-

Veikt instrumentu izmēru korekcijas.

6

Specializācija

-

7

Saistītās profesijas,
kur nepieciešama
papildus izglītošana
tajā pašā
kvalifikācijas līmenī

Būvizstrādājumu galdnieks

8

Saistītās profesijas,
kur nepieciešama
papildus izglītošana
nākamajā
kvalifikācijas līmenī

-

5.3.5. Būvizstrādājumu galdnieks
1

Profesijas
nosaukums

Būvizstrādājumu galdnieks

2

Iespējamās
variācijas profesijas
nosaukumam

-

3

Profesijas standarta
reģistrācijas
numurs

PS 0107

4

Profesionālās
kvalifikācijas
līmenis

3. kvalifikācijas līmenis
-

5

Profesionālās
darbības
raksturīgākie
uzdevumi

-

Izgatavo un montēt, kā arī uzstādīt objektā dažāda veida un konstrukciju koka
būvizstrādājumus, tai skaitā, kāpnes, logu un durvju blokus un citus izstrādājumus.
Veit koka būvizstrādājumu remonta un atjaunošanas darbus.
Izgatavot būvizstrādājumus uz tehnoloģiskajām līnijām vai kokapstrādes
darbmašīnām.
Veikt nepieciešamos apdares, aizsardzības, montāžas un regulēšanas darbus.
Patstāvīgi plānot un organizēt darba uzdevumu izpildi, ievērot darba un vides
aizsardzības prasības.
Sadarboties ar klientu – pieņemt pasūtījumu, konsultēt klientu, izstrādāt
būvizstrādājuma skici, sagatavot izstrādājuma kalkulāciju un nodot darbu pasūtījumu
klientam.

6

Specializācija

-

7

Saistītās profesijas,
kur nepieciešama
papildus izglītošana
tajā pašā
kvalifikācijas līmenī

Mēbeļu galdnieks
Programmvadības kokapstrādes darbmašīnu/līniju operators
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1

Profesijas
nosaukums

Būvizstrādājumu galdnieks

8

Saistītās profesijas,
kur nepieciešama
papildus izglītošana
nākamajā
kvalifikācijas līmenī

-

5.3.6. Mēbeļu galdnieks
1

Profesijas
nosaukums

Mēbeļu galdnieks

2

Iespējamās
variācijas profesijas
nosaukumam

-

3

Profesijas standarta
reģistrācijas
numurs

PS 0032

4

Profesionālās
kvalifikācijas
līmenis

3. kvalifikācijas līmenis
-

5

Profesionālās
darbības
raksturīgākie
uzdevumi

-

Izgatavot, montēt un uzstādīt objektā dažāda veida un konstrukciju mēbeles, tai
skaitā, masīvas koksnes un koka plātņu mēbeles, karkasa un mīkstās mēbeles.
Veikt mēbeļu remonta un atjaunošanas darbus.
Patstāvīgi plānot un organizēt darba uzdevumu izpildi, ievērot produkcijas ražošanas
tehnoloģiskos nosacījumus, operāciju secību.
Nodrošināt iekārtu, tehnoloģisko līniju un instrumentu darbspēju, ievērot darba un
vides aizsardzības prasības.
Sadarboties ar klientiem – pieņemt pasūtījumus, konsultēt, izstrādāt skices,
sagatavot tāmes un nodot darbu klientiem.

6

Specializācija

-

7

Saistītās profesijas,
kur nepieciešama
papildus izglītošana
tajā pašā
kvalifikācijas līmenī

Būvizstrādājumu galdnieks

8

Saistītās profesijas,
kur nepieciešama
papildus izglītošana
nākamajā
kvalifikācijas līmenī

-
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5.4. Pamatprofesijas 2.profesionālās kvalifikācijas līmenī
5.4.1. Motorzāģa operators
1

Profesijas
nosaukums

Motorzāģa operators

2

Iespējamās
variācijas profesijas
nosaukumam

-

3

Profesijas standarta
reģistrācijas
numurs

PS 0230 (Motorzāģa vadītājs)

4

Profesionālās
kvalifikācijas
līmenis

2. kvalifikācijas līmenis

5

Profesionālās
darbības
raksturīgākie
uzdevumi

-

Veikt cirsmas sagatavošanas darbus.
Izlikt brīdinājuma zīmes.
Gāzt kokus.
Atzarot stumbrus.
Sagarumot stumbru sortimentos.
Veidot kokmateriālu pievešanas ceļus.
Krautnēt un uzmērīt apaļos kokmateriālus cirsmā.
Izvēlēties griezējinstrumentus.
Zāģēt kokus, krūmus, atvases, pļaut zāli.
Veikt motorinstrumentu apkopes un remontus saskaņā ar izgatavotājas rūpnīcas
tehniskās apkopes instrukcijām.
Ievērot ugunsdrošības noteikumus mežā.

6

Specializācija

-

7

Saistītās profesijas,
kur nepieciešama
papildus izglītošana
tajā pašā
kvalifikācijas līmenī

-

8

Saistītās profesijas,
kur nepieciešama
papildus izglītošana
nākamajā
kvalifikācijas līmenī

Meža mašīnu operators

5.4.2. Kokapstrādes iekārtu operators
1

Profesijas
nosaukums

Kokapstrādes iekārtu operators

2

Iespējamās
variācijas profesijas
nosaukumam

-

3

Profesijas standarta
reģistrācijas
numurs

PS 0005 (Kokapstrādes operators, 3.kval.līmenis)

4

Profesionālās
kvalifikācijas
līmenis

2. kvalifikācijas līmenis

5

Profesionālās

-

Spēt atšķirt kokmateriālus un ražošanā izmantojamās koku sugas.
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1

Profesijas
nosaukums

Kokapstrādes iekārtu operators

darbības
raksturīgākie
uzdevumi

-

Spēt izprast kokizstrādājumu rasējumus.
Spēt pareizi izvēlēties izejmateriālus darbam, noteikt apstrādes veidu un tās kvalitāti.
Veikt koksnes mehāniskās apstrādes darbus ar pozīcijas tipa darbmašīnām, mobili
stacionārām – iekārtām un elektriskajiem rokas instrumentiem.
Sagatavot darbam iekārtas, instrumentus, palīgierīces un pārbaudot to atbilstību
darba drošības prasībām.
Veikt darbus, kas saistīti ar darbmašīnu, iekārtu un elektrisko rokas instrumentu
ekspluatāciju.
Atbilstoši rasējumiem, izgatavot vienkāršas konstrukcijas kokizstrādājumus un
apstrādātus kokmateriālus.
Aizpildīt darba procesā nepieciešamo dokumentāciju.

6

Specializācija

-

7

Saistītās profesijas,
kur nepieciešama
papildus izglītošana
tajā pašā
kvalifikācijas līmenī

Galdnieks

8

Saistītās profesijas,
kur nepieciešama
papildus izglītošana
nākamajā
kvalifikācijas līmenī

Programmvadības kokapstrādes darbmašīnu/līniju operators

5.4.3. Galdnieks
1

Profesijas
nosaukums

Galdnieks

2

Iespējamās
variācijas profesijas
nosaukumam

-

3

Profesijas standarta
reģistrācijas
numurs

PS 0006

4

Profesionālās
kvalifikācijas
līmenis

2. kvalifikācijas līmenis
-

5

Profesionālās
darbības
raksturīgākie
uzdevumi

-

-

Atšķirt koku sugas, prast novērtēt materiālu un izejvielu atbilstību izstrādājuma
izgatavošanai.
Lasīt un izprast tehnisko dokumentāciju, rasējumus, tehnoloģiskās kartes,
instrukcijas, un pielietot iegūto informāciju darba procesā.
Spēt izvēlēties darbam nepieciešamos elektriskos roku darba.
instrumentus, pozīcijas tipa darbmašīnas, strādāt ar kombinētajām un universālajām
darbmašīnām.
Veikt koksnes un tās materiālu līmēšanas un detaļu aplīstēšanas darbus.
Izgatavot, montēt un uzstādīt objektā dažāda veida un konstrukcijas
kokizstrādājumus (koka logus, durvju blokus, kāpnes, līstes, apšuvuma un grīdas
dēļus u.c.), kā arī vienkāršas konstrukcijas mēbeles no masīvas koksnes un plātņu
materiāliem.
Veikt kokapstrādes darbmašīnu un tehnoloģisko līniju tehnisko apkopi.
Spēt strādāt ar kontroles un mērinstrumentiem, noteikt izejmateriāla, gatavās
produkcijas un iepakojuma materiālu atbilstību kvalitātes un tehniskajām prasībām.
Veikt saražotās produkcijas iepakošanu un marķēšanu atbilstoši tehnoloģiskām
prasībām vai klienta pasūtījumam.
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1

Profesijas
nosaukums

Galdnieks

6

Specializācija

-

7

Saistītās profesijas,
kur nepieciešama
papildus izglītošana
tajā pašā
kvalifikācijas līmenī

Kokapstrādes iekārtu operators
Tapsētājs

8

Saistītās profesijas,
kur nepieciešama
papildus izglītošana
nākamajā
kvalifikācijas līmenī

Būvizstrādājumu galdnieks

5.4.4. Tapsētājs
1

Profesijas
nosaukums

Tapsētājs

2

Iespējamās
variācijas profesijas
nosaukumam

-

3

Profesijas standarta
reģistrācijas
numurs

PS 0257

4

Profesionālās
kvalifikācijas
līmenis

2. kvalifikācijas līmenis

5

Profesionālās
darbības
raksturīgākie
uzdevumi

-

Zīmēt tapsēto izstrādājumu karkasus; pamatnes u.c. izstrādājuma koka daļas.
Izgatavot vienkāršus tapsētos cietos izstrādājumus un mīksto mēbeļu izstrādājumus.
Izgatavot vienkāršus bezkarkasa mīkstos elementos (piem. spilvenus).
Veikt tapsēto izstrādājumu, montāžas darbus, t.sk. objektos.
Izvēlēties un sagatavot izejmateriālus darbam, kā arīracionāli tos izmantot.
Sagatavot darbam iekārtas, instrumentus, palīgierīces un pārbaudīt to atbildību darba
drošības tehnikas prasībām.
Veikt vienkāršus šūšanas darbus ar šujmašīnām; izvēlēties atbilstošas adatas,
diegus un palīgierīces;
Iestrādāt transformācijas mehānismus, stiprinājuma un citus furnitūras elementus.
Apstrādāt koksni un tapsējamos materiālus ar darbarīkiem, elektriskajiem un
pneimatiskajiem rokas instrumentiem.
Veikt vienkāršu tapsēto materiālu remonta darbus.
Aizpildīt darba procesānepieciešamo dokumentāciju.

6

Specializācija

-

7

Saistītās profesijas,
kur nepieciešama
papildus izglītošana
tajā pašā
kvalifikācijas līmenī

Galdnieks

8

Saistītās profesijas,
kur nepieciešama
papildus izglītošana
nākamajā
kvalifikācijas līmenī

-

24

5.4.5. Koksnes materiālu apstrādātājs
1

Profesijas
nosaukums

Koksnes materiālu apstrādātājs

2

Iespējamās
variācijas profesijas
nosaukumam

-

3

Profesijas standarta
reģistrācijas
numurs

PS 0060

4

Profesionālās
kvalifikācijas
līmenis

2. kvalifikācijas līmenis

5

Profesionālās
darbības
raksturīgākie
uzdevumi

-

6

Specializācija

-

7

Saistītās profesijas,
kur nepieciešama
papildus izglītošana
tajā pašā
kvalifikācijas līmenī

-

8

Saistītās profesijas,
kur nepieciešama
papildus izglītošana
nākamajā
kvalifikācijas līmenī

-

Veikt koksnes un koksnes materiālu mehānisko apstrādi.
Veikt izstrādājumu izgatavošanai nepieciešamo izejmateriālu sagatavošanas darbus.
Līmēt kokmateriālus, sagataves un detaļas ar līmspiedēm, masīvas koksnes plātņu
salīmēšanas spiedēm, rāmju spiedēm.
Izpildīt kokizstrādājumu ķīmiskās aizsardzības pasākumus, pielietojot nemehanizētas
materiāla uzklāšanas metodes vai iegremdēšanu.
Pārbaudīt griezējinstrumentu kvalitāti un veikt to asināšanu (izņemot cietmetāla).
Izpildīt ar darbmašīnu un iekārtu ekspluatāciju un kopšanu saistītus uzdevumus.
Strādāt ar ražošanas procesā nepieciešamo dokumentāciju
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5.5. Pamatprofesijas 1.profesionālās kvalifikācijas līmenī
5.5.1. Galdnieka palīgs
1

Profesijas
nosaukums

Galdnieka palīgs

2

Iespējamās
variācijas profesijas
nosaukumam

-

3

Profesijas kods
saskaņā ar
profesijas standartu

PS 0059

4

Profesionālās
kvalifikācijas
līmenis

1. kvalifikācijas līmenis

5

Profesionālās
darbības
raksturīgākie
uzdevumi

-

6

Specializācija

-

7

Saistītās profesijas,
kur nepieciešama
papildus izglītošana
tajā pašā
kvalifikācijas līmenī

-

8

Saistītās profesijas,
kur nepieciešama
papildus izglītošana
nākamajā
kvalifikācijas līmenī

Galdnieks

Veikt koksnes un koksnes materiālu mehāniskās apstrādes palīgdarbus
Veikt izstrādājumu izgatavošanai nepieciešamo izejmateriālu sagatavošanas darbus
Līmēt sagataves pēc iepriekš sagatavotas darba tehnoloģijas
Izpildīt kokizstrādājumu ķīmiskās aizsardzības pasākumus
Pārbaudīt darbarīku kvalitāti un veikt to asināšanu (izņemot cietmetāla)
Izpildīt ar darbmašīnu un iekārtu ekspluatāciju un kopšanu saistītus uzdevumus
Veikt tapu savienojumu un vienkāršu koka izstrādājumu izgatavošanas darbus
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