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Latvijas Amatniecības kamera 

 Misija 

Latvijas Amatniecības kamera ir profesionāla amatnieku pašpārvaldes organizācija, kas 
veicina amatu un amatniecības attīstību valstī. 

  

Fakti no vēstures: 

1993.g.2.februārī   LR saeima pieņem likumu “ Par amatniecību”; 

1993.g.18.februārī  atjaunota LAK darbība; 

1994.g.- Latvijas Republikas Ministru kabinets pieņem, bet 1998.g. papildina MK 
Noteikumus par 7 arodu grupām un 157 amatiem, kuros personu profesionālā 
darbība ir uzskatāma par amatniecību; 

2008.g.–Pēc profesionālo biedrību ieteikuma LR Saeima labo likumu „par 
Amatniecību”. Valsts uztic LAK vest ar amatniecības lietām saistīto elektronisko 
datu bāzi. 7.pants. 

2011.g. – Pēc profesionālo biedrību ieteikuma LAK MK aktualizē MK noteikumus 
989. kuri nosaka, ka 172 profesijās personas profesionālā darbība ir uzskatāma par 
amatniecību. 



Latvijas Amatniecības kamera 

• LAK kopā ar amatu biedrībām veicina amatizglītības attīstību: 

• izstrādā un saskaņo mācekļu un zeļļu mācību programmas un kvalifikācijas 
noteikumus; 

• organizē mācekļu un zeļļu apmācību pie labākajiem amatu meistariem; 

• veido kvalifikācijas komisijas zeļļu un meistaru darbu novērtēšanai; 

• organizē amata zeļļu un meistaru diplomu izsniegšanu; 

• rūpējas par pārkvalifikāciju un izglītības papildināšanu, tālākizglītību; 

• organizē amatizglītību cilvēkiem ar garīgiem vai fiziskiem veselības 
traucējumiem; 

• sekmē zinātniskus pētījumus veco amatu saglabāšanai un jaunu 
amatniecības iespēju atklāšanai; 

• sagatavo un izdod mācību un metodisko literatūru; 

• organizē mācekļu, zeļļu, meistaru un pedagogu starptautisku sadarbību; 

• izstrādā priekšlikumus pašvaldībām un valsts pārvaldes institūcijām par 
meistardarbnīcu tīkla izvēršanu un izglītības darba uzlabošanu. 

 



Kvalifikācijas 

• Amata meistara 

diploms 

• Amata meistara 

prakses sertifikāts 

• Amata zeļļa 

diploms 

• Amatnieka karte 

 



Kvalifikācijas 

LAK Meistaru un zeļļu diplomu kā 
profesionālās kvalifikācijas 
dokumentu atzīst visās ES valstīs;  

ES darba devēji un uzņēmējdarbības 
vidi uzraugošās institūcijas 
neatzīst izglītības iestāžu 
izsniegtus kvalifikāciju 
apliecinošus dokumentus;  

Profesionālo kvalifikāciju 
apliecinošus dokumentus ES 
izsniedz un pārrauga amatu 
profesionālās organizācijas un 
kameras. 

2011. LAK bija reģistrēti 21118 
amatnieki, no tiem, 2590 meistari 
un 5594 zeļļi. 



Prakses sertifikāts 

Latvijas Amatniecības kamera  
izsniedz prakses sertifikātu- 
dokumentu, kas apliecina 
amatnieciskajā profesijā 
nodarbinātā spēju pilnvērtīgi un 
kvalitatīvi veikt darbus 
atbilstošajā arodā. 

Šobrīd valsts pārvalde amatniecības 
sektorā ļauj piedalīties darba un 
produktu tirgū ikvienam, 
nenosakot nekādus kvalitātes un 
prasmju kritērijus, un to 
apliecinošus dokumentus. 

Nepieciešama meistara saistība ar 
vietu –akreditēta meistardarbnīca 

 



Prakses sertifikāts 

• Klienti iegūst objektīvus 
orientierus izpildītāju izvēlei, t.i., 
garantijas produktu un 
pakalpojumu kvalitātei  

• Sakārtojas tirgus, rodas 
objektīvas, viegli kontrolējamas, 
produktu un pakalpojumu cenas.  

• Tiek loģiski strukturēti iepirkumu 
konkursi, samazinās korupcijas 
risks  

• Cilvēki iegūst mērķus un 
censonību savai attīstībai  

• Speciālisti iegūst starptautisku 
atpazīstamību.  

• Valsts iegūst sakārtotu, 
pašattīstošu nozari  



Amatniecības reģistri 

1. BIEDRU REĢISTRS 

1-1 individuāli 

1-2 kolektīvi 

2. BIEDRĪBU REĢISTRS 

2-1 teritoriālās 

2-2 profesionālās 

2-3 pārējās (mācekļu, zeļļu u.tml.) 

3.MEISTARDARBNĪCU (uzņēmumu)  REĢISTRS 

3-1 būvniecība 

3-2 metālapstrāde 

3-3 kokapstrāde 

3-4 apģērbi, tekstīlijas, ādas izstrādājumi 

3-5 pārtika 

3-6 ķermeņa kopšana 

3-7 keramika, mūzikas instrumenti u.c. 

4. AMATU REĢISTRS - Ministru kabineta noteikumi nr. 
989.no 20.12.2011.. 

5.MĀCĪBU IESTĀŽU REĢISTRS 

5-1 amatniecības skolas, grupas 

5-2 amatniecības meistarskolas, grupas 

5-3 amatniecības augstskolas 

5-4 kursi u.tml. 

6. MĀCEKĻU-MEISTARU REĢISTRS 

6-1 mācību pieteikumi 

6-2 mācību līgumi 

 

7. ZEĻĻU REĢISTRS  - atbilstoši Ministru kabineta 
noteikuni 989, no 20.12.2011.( vairāk par 5000) 

8. MEISTARU REĢISTRS  - atbilstoši Ministru kabineta 
noteikumiem 989. no 20.12.2011.(tuvojas 3000) 

9. AMATNIEKA KARŠU REĢISTRS  - atbilstoši LAK 
nolikumam, apstiprinātam 22.05.96. (ap 12500) 

10.UNIKĀLO LIETU REĢISTRS 

10-1 lietu reģistrs 

10-2 tehnoloģiju reģistrs 

10-3 zūdošo amatu reģistrs 

11. IEKŠZEMJU PIEDĀVĀJUMU REĢISTRS 

 

12. ĀRZEMJU PIEDĀVĀJUMU REĢISTRS 

 

13. “MELNAIS REĢISTRS” 

13-1 klientu sūdzības 

13-2 konkurentu sūdzības 

13-3 pašvaldību pretenzijas 

13-4 Goda tiesas protokoli 

14. “BALTAIS REĢISTRS” 

14-1 Goda biedru reģistrs 

14-2 Goda meistaru reģistrs 

14-3 dažādas atzinības 

14-4 dāvinājumi 

 



Reģistri 

• Meistaru un zeļļu reģistrs 

Elektronisks reģistrs, kas ļauj 
apzināt Latvijā profesionālo 
kvalifikāciju ieguvušās 
personas.  

• Sertificētu amatnieku reģistrs 

Elektronisks un publiski pieejams 
reģistrs, kas ļauj klientam, 
valsts institūcijām u.c., iegūt 
informāciju par amatniecībā 
nodarbinātā kvalifikāciju un 
profesionāļu organizāciju 
apliecinātajām garantijām. 

Latvijas amatniekam  ES valstīs 
tiek nodrošināta atbilstošās 
kvalifikācijas indeksācija. 

 



LPS un LAK sadarbība 

• Meistaru kvalifikācijas celšana un meistardarbnīcu 
iekārtošana. 

• Pašvaldības izstrādāt savu teritoriju amatniecisko 
profesiju  meistardarbnīcu attīstības plānu, organizē 
un iesaista esošos un topošos amata meistarus 
procesā. 

• LAK organizē meistarus – konsultantus reģionālo 
meistaru apmācībai  un meistardarbnīcu iekārtošanai. 

• LPS un LAK kopā ar Valsts institūcijām izstrādā 
plānus amatniecības ražošanas veida un produktu 
grupu attīstībai un realizācijai. 

 



Vērtību radīšanas veidu attīstība 


