
Nozare Kokrūpniecība 

Moduļu kopas nosaukums (nosaukumā 

ir jānorāda visi ietvertie moduļi un to 

apjoms stundās) 

Periodiskā apmācība (95. kods) C un CE kategorijas 

transportlīdzekļu vadītājiem ar ievirzi mežsaimniecībā:  95. kods 

komercpārvadājumiem - 35 stundas Meža infrastruktūras 

pamati - 30 stundas Sabiedrības un cilvēka drošība (1. līmenis) - 

24 stundas 

Modulārās profesionālās izglītības 

programmas nosaukums (kvalifikācija 

(PKI līmenis/LKI līmenis))* 

Meža darbi un tehnika (Kokvedēja automobiļa vadītājs 

(2.profesionālās kvalifikācijas līmenis/atbilst 3.Latvijas kvalifikāciju 
ietvarstruktūras līmenim)) 

Izglītības dokuments Apliecība par moduļu kopas apguvi 

Prasības iepriekšējai izglītībai  Pamatizglītība 

Priekšzināšanu līmenis 

Ieraksts "95. kods" transportlīdzekļu vadītāja apliecībā kategorijai C, 

CE ar derīguma termiņu ne lielāku par sešiem mēnešiem no 

personas pieteikuma iesniegšanas dienas 

Moduļa kopas sasniedzamie mācīšanās 

rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un 

kompetences par katru piedāvāto moduli) 

Saskaņā ar direktīvu 2003/59/EK transportlīdzekļu vadītājiem ar 

kategoriju C, CE, kas veic komercpārvadājumus, reizi 5 gados 

nepieciešamas regulāras apmācības un atbilstoša sertifikāta (95. koda) 

saņemšana, un to mērķis ir profesionālo vadītāju kvalifikācijas 

celšana un viņu atdalīšana no neprofesionālajiem vadītājiem. 

Direktīva attiecas uz Eiropas Savienības pilsoņiem un trešo valstu 

pilsoņiem, kas strādā ES reģistrētajos uzņēmumos un veic 

komercpārvadājumus. Moduļu kopa tiek papildināta šādu prasmju 

attīstīšanai: 1. Orientēties meža apsaimniekošanā veicamo darbu 
veidos. 2. Atpazīt objektus mežā, izmantojot elektroniskās un 

drukātās meža kartes. 3. Pārvietoties ar kokvedēju pa meža ceļiem, 

ievērojot meža infrastruktūras izmantošanas noteikumus. 

4.Apzināties veselību kā kopveselumu un vērtību, saskatot personīgo 

un sabiedrības atbildību par katra cilvēka veselību. 5. Analizēt cilvēku 

rīcību, pieņemt atbildīgus lēmumus preventīvo pasākumu veikšanai 

drošas un veselībai nekaitīgas vides veidošanā un saglabāšanā. 6. 

Izvērtēt situāciju un sniegt pirmo palīdzību, nepieciešamības 

gadījumā izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību un aprakstīt 

nelaimes gadījumu dispečeram. 7. Ievērot civilās aizsardzības rīcības 

plānus/instrukcijas, lai atbilstoši rīkotos dažādu katastrofu un 

apdraudējumu(t.sk. viltus ziņu) gadījumā, kā arī atskanot trauksmes 
sirēnai. 8. Atpazīt darba vides riskus un rīkoties atbilstoši darba 

aizsardzības prasībām. 9. Atpazīt ugunsnedrošas situācijas, preventīvi 

novērst ugunsgrēka izcelšanos, atbildīgi un droši rīkoties ugunsgrēka 

gadījumā, saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem un evakuācijas 

plānu. 10. Ievērot elektrodrošības noteikumus, lietojot elektroierīces 

un elektroiekārtas. 11. Analizēt pieejamo informāciju par vides 

kvalitāti Latvijā un pasaulē, rīkoties atbildīgi, saudzējot un racionāli 

izmantojot dabas resursus. 

Materiāltehniskais nodrošinājums 

(pretendents norāda personai 

nepieciešamos tehnoloģiskos rīkus, 

ierīces un programmatūru izglītības 
programmas apguvei).  

Dators, kurš ir aprīkots ar mikrofonu un webkameru. 

Moduļu kopas stundu (akadēmiskās) 

skaits, no kurām: 
89 

teorija**  68 

praktiskie darbi **  21 

Noslēguma pārbaudījums (veids) Moduļu ieskaites 

Īstenošanas vieta Merķeļa iela 21, Rīga, LV-1050 

Izglītības programmas īstenošanas 

periods (nedēļās) 
8 

Plānotais mācību norises laiks 

✅ darba dienas vakari 

✅ brīvdienas 

✅ darba dienās, darba laikā*** 



✅ jaukti 

Profesionālās tālākizglītības 

programmas kods 
20T623011 

Modulārās profesionālās izglītības 

programmas licencēšanas datums 

(dd.mm.gggg.) 

09.11.2021 

Profesionālās tālākizglītības 

programmas licencēšanas ID vai 

numurs 

P_5301 

Modulārās profesionālās izglītības 

programmas akreditācija 

termiņš no (dd.mm.gggg.) termiņš līdz (dd.mm.gggg.) 

  

 

Mācību izmaksas par vienu dalībnieku 

(atbilstoši metodikai) 

400.50 

 
 

 


