
1.Pielikums

Izglītības programmas 

nosaukums
Piešķiramā kvalifikācija

Apdrošināšana pret 

nelaimes gadījumiem
Riski IAL

Vienas vienības 

izmaksu 

standarta likme 

Administratīvie un 
sekretāra pakalpojumi Klientu apkalpošanas operators 4.98 n/a n/a 4.98

Administratīvie un 
sekretāra pakalpojumi Klientu apkalpošanas speciālists 4.98 n/a n/a 4.98

Administratīvie un 
sekretāra pakalpojumi Lietvedis 4.98 n/a n/a 4.98

Apģērbu dizains Apģērbu modelētājs 4.98 143.45

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

Apģērbu dizains Apģērbu dizaina speciālists 4.98 143.45

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

Apģērbu dizains Apģērbu dizainera asistents 4.98 143.45

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

Apkalpošana uz kuģiem Ēdināšanas pakalpojumu 
speciālists uz kuģiem 4.98 191.26

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

Vienas vienības izmaksu standarta likme atbilstoši īstenotai kvalifikācijai



priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

halāts 1.66

bikses 3.80

ekstremitāšu

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri) 4.85

ķimiski izturīgie, 
lateksa, ar bioloģisko 
aizsardzību

2.65

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37

galvas 

vienreizējā galvassega,  
polipropilēns. (100 
gab.)

5.89

Apkalpošana uz kuģiem Ēdināšanas pakalpojumu 
speciālists uz pasažieru kuģiem 4.98

191.26

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

halāts 1.66

bikses 3.80

ekstremitāšu

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri) 4.85

ķimiski izturīgie, 
lateksa, ar bioloģisko 
aizsardzību

2.65

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37

galvas 

vienreizējā galvassega,  
polipropilēns. (100 
gab.)

5.89

Arhitektūra Arhitektūras tehniķis 4.98 400.74

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

81.32



siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons

10.39

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari

5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC

22.12

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB.

17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Audiovizuālā māksla un 
tehnoloģijas

Fotogrāfs
4.98 143.45

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

Augkopība Augkopības tehniķis 4.98 407.08

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons

10.39



atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari

5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC

22.12

acu

A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB.

17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Autotransports Autodiagnostiķis 4.98 416.69

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87



aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes
A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

kepons ar stiprinātu 
galvasvirsu 20.11

Autotransports Autoelektriķis n/a 411.71

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes



A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

kepons ar stiprinātu 
galvasvirsu 20.11

Autotransports Automehāniķa palīgs n/a 411.71

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes
A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

kepons ar stiprinātu 
galvasvirsu 20.11

Autotransports Automehāniķis n/a 411.71

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72



mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes
A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

kepons ar stiprinātu 
galvasvirsu 20.11

Autotransports Autovirsbūvju 
remontatslēdznieks 4.98 416.69

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44



mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes
A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

kepons ar stiprinātu 
galvasvirsu 20.11

Autotransports Transportlīdzekļu krāsotājs 4.98 416.69

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas



A-respirators P2 2.74

dzirdes
A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

kepons ar stiprinātu 
galvasvirsu 20.11

Aviācijas transports Gaisa kuģu mehāniķis 4.98 416.69

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes
A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

kepons ar stiprinātu 
galvasvirsu 20.11

Ādas apstrādes tehnoloģijas 
un izstrādājumu 
izgatavošana

Apavu labotājs

4.98
96.92

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72



priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

elpošanas

A-respirators P2 2.74

Ādas izstrādājumu dizains Materiālu dizaina speciālists
4.98 143.45

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

Banku zinības un finanses Finanšu darbinieks 4.98 n/a n/a 4.98

Bērnu aprūpe Auklis 4.98 160.81

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts, gumijots 6.46

ekstremitāšu 

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37

elpošanas

A-respirators P2 2.74

Biotehnoloģija Biotehnologa palīgs n/a 374.33

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons

10.39

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari

5.44



mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC

22.12

acu

A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

Biotehnoloģija Biotehnoloģisko procesu tehniķis
4.98 379.31

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons

10.39

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari

5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC

22.12

acu

A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

Būvdarbi Apdares darbu strādnieks n/a 504.34

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27



kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

pretkritiena
pretkritiena sistēmas,  
ar muguras atbalstu ar 
1 aizmugures, 1 krūšu 
D cilpām un 2 sānu D 
cilpām

102.24

Būvdarbi Apdares darbu tehniķis n/a 395.76

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32



siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

elpošanas 

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Būvdarbi Apmetējs 4.98 504.34

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12



acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

pretkritiena
pretkritiena sistēmas,  
ar muguras atbalstu ar 
1 aizmugures, 1 krūšu 
D cilpām un 2 sānu D 
cilpām

102.24

Būvdarbi Ēku celtnieks n/a 504.34

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes



A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

pretkritiena
pretkritiena sistēmas,  
ar muguras atbalstu ar 
1 aizmugures, 1 krūšu 
D cilpām un 2 sānu D 
cilpām

102.24

Būvdarbi Ēku siltinātājs 4.98 509.32

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50



pretkritiena
pretkritiena sistēmas,  
ar muguras atbalstu ar 
1 aizmugures, 1 krūšu 
D cilpām un 2 sānu D 
cilpām

102.24

Būvdarbi Jumiķis 4.98 509.32

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

pretkritiena
pretkritiena sistēmas,  
ar muguras atbalstu ar 
1 aizmugures, 1 krūšu 
D cilpām un 2 sānu D 
cilpām

102.24

Būvdarbi Krāšņu podnieks n/a 504.34

ķermeņa



kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

pretkritiena
pretkritiena sistēmas,  
ar muguras atbalstu ar 
1 aizmugures, 1 krūšu 
D cilpām un 2 sānu D 
cilpām

102.24

Būvdarbi Mūrnieks n/a 504.34

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32



siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

pretkritiena
pretkritiena sistēmas,  
ar muguras atbalstu ar 
1 aizmugures, 1 krūšu 
D cilpām un 2 sānu D 
cilpām

102.24

Būvdarbi Namdaris n/a 504.34

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49



biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

pretkritiena
pretkritiena sistēmas,  
ar muguras atbalstu ar 
1 aizmugures, 1 krūšu 
D cilpām un 2 sānu D 
cilpām

102.24

Būvdarbi Sausās būves montētājs 4.98 509.32

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87



aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

pretkritiena
pretkritiena sistēmas,  
ar muguras atbalstu ar 
1 aizmugures, 1 krūšu 
D cilpām un 2 sānu D 
cilpām

102.24

Būvdarbi Sausās būves tehniķis 4.98 400.74

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

elpošanas 

A-respirators P2 2.74

dzirdes



A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Būvniecība Ainavu būvtehniķis 4.98 410.87

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

priekšauts, gumijots 6.46
mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

ķimiski izturīgie, 
lateksa, ar bioloģisko 
aizsardzību

2.65

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Būvniecība Ceļu būvtehniķis n/a 395.76

ķermeņa



kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

elpošanas 

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Būvniecība Ēku būvtehniķis 4.98 400.74

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44



mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

elpošanas 

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Būvniecība Hidrobūvju būvtehniķis 4.98 400.74

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

elpošanas 

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas



aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Būvniecība Transportbūvju būvtehniķis 4.98 400.74

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

elpošanas 

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Datorsistēmas Datorsistēmu tehniķis n/a 113.90

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 

rāvējslēdzēja aizdari
44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

Datorsistēmas, datubāzes 
un datortīkli

Datorsistēmu tehniķis
n/a

113.90

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27



kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 

rāvējslēdzēja aizdari
44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

Datoru lietošana Teksta redaktora operators 4.98 n/a n/a 4.98

Datoru lietošana Informācijas ievadīšanas 
operators 4.98 n/a n/a

4.98

Dārzkopība Dārzkopības tehniķis 4.98 407.08

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons

10.39

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari

5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC

22.12

acu

A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB.

17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Dārzkopība Dārzkopis 4.98 410.87

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27



kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

priekšauts, gumijots 6.46
mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

ķimiski izturīgie, 
lateksa, ar bioloģisko 
aizsardzību

2.65

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Dārzkopība Dārznieks 4.98 410.87

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

priekšauts, gumijots 6.46
mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

ekstremitāšu 



kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

ķimiski izturīgie, 
lateksa, ar bioloģisko 
aizsardzību

2.65

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Dārzu un parku kopšana Kokkopis (arborists) n/a 504.34

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59



zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

pretkritiena
pretkritiena sistēmas,  
ar muguras atbalstu ar 
1 aizmugures, 1 krūšu 
D cilpām un 2 sānu D 
cilpām

102.24

Dārzu un parku kopšana Parka dārznieks 4.98 410.87

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

priekšauts, gumijots 6.46
mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

ķimiski izturīgie, 
lateksa, ar bioloģisko 
aizsardzību

2.65

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34



elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Deja Deju kolektīva repetitors 4.98 n/a n/a 4.98

Deja Baletdejotājs 4.98 n/a n/a 4.98

Dekoratīvā kosmētika Vizāžists 4.98 n/a n/a 4.98

Diriģēšana Baznīcas mūzikas dzīves 
organizators, kormeistars 4.98 n/a n/a 4.98

Diriģēšana Kormeistars, kora dziedātājs 4.98 n/a n/a 4.98

Dzelzceļa pakalpojumi Dzelzceļa transporta automātikas, 
telemehānikas un komunikāciju 
tehniķis n/a

546.07

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

puskombinezons, 
klasisks ar lencēm, 
100% kokvilna

41.73

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes



A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

pretkritiena
pretkritiena sistēmas,  
ar muguras atbalstu ar 
1 aizmugures, 1 krūšu 
D cilpām un 2 sānu D 
cilpām

102.24

Dzelzceļa pakalpojumi Dzelzceļa transporta 
pārvadājumu organizācijas un 
kustības drošības tehniķis n/a

546.07

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

puskombinezons, 
klasisks ar lencēm, 
100% kokvilna

41.73

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes
A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas



aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

pretkritiena
pretkritiena sistēmas,  
ar muguras atbalstu ar 
1 aizmugures, 1 krūšu 
D cilpām un 2 sānu D 
cilpām

102.24

Dzelzceļa pakalpojumi Vilces līdzekļa vadītājs 
(mašīnists) 4.98 426.69

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

puskombinezons, 
klasisks ar lencēm, 
100% kokvilna

41.73

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes
A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Dzelzceļa transports Lokomotīvju saimniecības 
tehniķis n/a 540.75

ķermeņa



kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

puskombinezons, 
klasisks ar lencēm, 
100% kokvilna

41.73

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes
A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

pretkritiena
pretkritiena sistēmas,  
ar muguras atbalstu ar 
1 aizmugures, 1 krūšu 
D cilpām un 2 sānu D 
cilpām

102.24

Dzelzceļa transports Sliežu ceļu saimniecības tehniķis
n/a 540.75

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

puskombinezons, 
klasisks ar lencēm, 
100% kokvilna

41.73

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72



mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes
A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

pretkritiena
pretkritiena sistēmas,  
ar muguras atbalstu ar 
1 aizmugures, 1 krūšu 
D cilpām un 2 sānu D 
cilpām

102.24

Dzelzceļa transports Transporta vagonu tehniķis n/a 546.07

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

puskombinezons, 
klasisks ar lencēm, 
100% kokvilna

41.73

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32



ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes
A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

pretkritiena
pretkritiena sistēmas,  
ar muguras atbalstu ar 
1 aizmugures, 1 krūšu 
D cilpām un 2 sānu D 
cilpām

102.24

Elektronika Elektronikas tehniķis n/a 271.70

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

ekstremitāšu

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

elpošanas

A-respirators P2 2.74
dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

galvas



aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Enerģētika un 
elektrotehnika

Atjaunojamās enerģijas tehniķis
4.98 523.49

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

puskombinezons, 
klasisks ar lencēm, 
100% kokvilna

41.73

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons

10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

acu

A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB.

17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

pretkritiena

pretkritiena sistēmas,  
ar muguras atbalstu ar 
1 aizmugures, 1 krūšu 
D cilpām un 2 sānu D 
cilpām

102.24

Enerģētika un 
elektrotehnika

Elektriķis
n/a 518.51



ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

puskombinezons, 
klasisks ar lencēm, 
100% kokvilna

41.73

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons

10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

acu

A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB.

17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

pretkritiena

pretkritiena sistēmas,  
ar muguras atbalstu ar 
1 aizmugures, 1 krūšu 
D cilpām un 2 sānu D 
cilpām

102.24

Enerģētika un 
elektrotehnika

Elektromontieris
n/a 518.51

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42



puskombinezons, 
klasisks ar lencēm, 
100% kokvilna

41.73

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons

10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

acu

A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB.

17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

pretkritiena

pretkritiena sistēmas,  
ar muguras atbalstu ar 
1 aizmugures, 1 krūšu 
D cilpām un 2 sānu D 
cilpām

102.24

Enerģētika un 
elektrotehnika

Elektrotehniķis
4.98 523.49

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

puskombinezons, 
klasisks ar lencēm, 
100% kokvilna

41.73

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons

10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

81.32



siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

acu

A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB.

17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

pretkritiena

pretkritiena sistēmas,  
ar muguras atbalstu ar 
1 aizmugures, 1 krūšu 
D cilpām un 2 sānu D 
cilpām

102.24

Ēdināšanas pakalpojumi Ēdināšanas pakalpojumu 
speciālists n/a 186.28

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

halāts 1.66

bikses 3.80

ekstremitāšu

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri) 4.85

ķimiski izturīgie, 
lateksa, ar bioloģisko 
aizsardzību

2.65

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44



slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37

galvas 

vienreizējā galvassega,  
polipropilēns. (100 
gab.)

5.89

Ēdināšanas pakalpojumi Konditora palīgs 4.98 194.00

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

halāts 1.66

bikses 3.80

ekstremitāšu

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri) 4.85

ķimiski izturīgie, 
lateksa, ar bioloģisko 
aizsardzību

2.65

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37

elpošanas

A-respirators P2 2.74

galvas 

vienreizējā galvassega,  
polipropilēns. (100 
gab.)

5.89

Ēdināšanas pakalpojumi Konditors n/a 189.02

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

halāts 1.66

bikses 3.80

ekstremitāšu

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri) 4.85

ķimiski izturīgie, 
lateksa, ar bioloģisko 
aizsardzību

2.65

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44



slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37

elpošanas

A-respirators P2 2.74

galvas 

vienreizējā galvassega,  
polipropilēns. (100 
gab.)

5.89

Ēdināšanas pakalpojumi Kuģu pavārs 4.98 191.26

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

halāts 1.66

bikses 3.80

ekstremitāšu

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri) 4.85

ķimiski izturīgie, 
lateksa, ar bioloģisko 
aizsardzību

2.65

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37

galvas 

vienreizējā galvassega,  
polipropilēns. (100 
gab.)

5.89

Ēdināšanas pakalpojumi Pavāra palīgs n/a 186.28

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

halāts 1.66

bikses 3.80

ekstremitāšu

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri) 4.85

ķimiski izturīgie, 
lateksa, ar bioloģisko 
aizsardzību

2.65

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44



slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37

galvas 

vienreizējā galvassega,  
polipropilēns. (100 
gab.)

5.89

Ēdināšanas pakalpojumi Pavārs n/a 186.28

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

halāts 1.66

bikses 3.80

ekstremitāšu

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri) 4.85

ķimiski izturīgie, 
lateksa, ar bioloģisko 
aizsardzību

2.65

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37

galvas 

vienreizējā galvassega,  
polipropilēns. (100 
gab.)

5.89

Ēdināšanas pakalpojumi Restorānu pavārs 4.98 191.26

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

halāts 1.66

bikses 3.80

ekstremitāšu

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri) 4.85

ķimiski izturīgie, 
lateksa, ar bioloģisko 
aizsardzību

2.65

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37



galvas 

vienreizējā galvassega,  
polipropilēns. (100 
gab.)

5.89

Ēdināšanas pakalpojumi Virtuves darbinieks 4.98 191.26

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

halāts 1.66

bikses 3.80

ekstremitāšu

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri) 4.85

ķimiski izturīgie, 
lateksa, ar bioloģisko 
aizsardzību

2.65

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37

galvas 

vienreizējā galvassega,  
polipropilēns. (100 
gab.)

5.89

Floristikas pakalpojumi Florists 4.98 156.58

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts, gumijots 6.46

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37

Foto dizains Foto dizaina speciālists 4.98 143.45

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72



priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

Frizieru pakalpojumi Frizieris n/a 121.93

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37

Frizieru pakalpojumi Frizieris - stilists 4.98 126.91

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37

Frizieru pakalpojumi Frizūru modelētājs 4.98 126.91

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37

Grāmatvedība Grāmatvedis 4.98 n/a n/a 4.98

Interjera dizains Interjera dizaina asistents 4.98 143.45

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72



ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

Interjera dizains Interjera dizaina speciālists 4.98 143.45

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

Interjera dizains Interjera noformētājs 4.98 143.45

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

Inženiermehānika Aukstuma iekārtu mehāniķis 4.98 411.93

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdar

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

vienreizējie, vinila (50 
pāri) 4.85



aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes
A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Inženiermehānika Ķīmiskās un bioķīmiskās 
rūpniecības iekārtu mehāniķis 4.98 438.28

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdar

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

vienreizējie, vinila (50 
pāri) 4.85

ķimiski izturīgie, 
lateksa, ar bioloģisko 
aizsardzību

2.65

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu



A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

sejas

A-sejas pusmaska ar 2 
filtru pievienošanu 23.70

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes
A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Inženiermehānika Mašīnbūves tehniķis n/a 406.95

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdar

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

vienreizējie, vinila (50 
pāri) 4.85

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes



A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Inženiermehānika Rūpniecisko iekārtu mehāniķis 4.98 411.93

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdar

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

vienreizējie, vinila (50 
pāri) 4.85

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes
A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Jūras transports Kuģa vadītājs uz kuģiem līdz 500 
BT piekrastes kuģošanā 4.98 555.90



ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

puskombinezons, 
klasisks ar lencēm, 
100% kokvilna

41.73

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

vienreizējie, vinila (50 
pāri) 4.85

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes
A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

pretkritiena
pretkritiena sistēmas,  
ar muguras atbalstu ar 
1 aizmugures, 1 krūšu 
D cilpām un 2 sānu D 
cilpām

102.24

Jūras transports Mehāniķis uz kuģiem ar galveno 
dzinēja jaudu mazāku par 750kW

4.98
555.90

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27



kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

puskombinezons, 
klasisks ar lencēm, 
100% kokvilna

41.73

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

vienreizējie, vinila (50 
pāri) 4.85

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes
A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

pretkritiena
pretkritiena sistēmas,  
ar muguras atbalstu ar 
1 aizmugures, 1 krūšu 
D cilpām un 2 sānu D 
cilpām

102.24

Keramikas izstrādājumu 
dizains

Keramikas izstrādājumu dizaina 
speciālists 4.98 143.45

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72



priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

Keramikas izstrādājumu 
dizains

Materiālu dizaina speciālists
4.98 143.45

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

Koka izstrādājumu dizains Koka izstrādājumu dizaina 
speciālists 4.98 143.45

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

Koka izstrādājumu dizains Materiālu dizaina speciālists
4.98 143.45

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

Koka izstrādājumu dizains Mēbeļu dizaina speciālists
4.98 143.45

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72



priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

Koka izstrādājumu 
izgatavošana

Būvizstrādājumu galdnieks
n/a 504.34

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

pretkritiena
pretkritiena sistēmas,  
ar muguras atbalstu ar 
1 aizmugures, 1 krūšu 
D cilpām un 2 sānu D 
cilpām

102.24



Koka izstrādājumu 
izgatavošana

Datorizētu kokapstrādes iekārtu 
operators 4.98 396.58

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

Koka izstrādājumu 
izgatavošana

Galdnieks
n/a 391.60

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 



kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

Koka izstrādājumu 
izgatavošana

Koka izstrādājumu ražošanas 
tehniķis n/a 391.60

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu



A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

Koka izstrādājumu 
izgatavošana

Mēbeļu galdnieks
n/a 391.60

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

Koka mākslinieciskā 
apstrāde

Stila mēbeļu modelētājs
4.98 143.45

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27



kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

Kokizstrādājumu 
izgatavošana

Būvizstrādājumu galdnieks
n/a

504.34

ķermeņa
kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons

10.39

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 
kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari

5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC

22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74
dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB.

17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

pretkritiena



pretkritiena sistēmas,  
ar muguras atbalstu ar 
1 aizmugures, 1 krūšu 
D cilpām un 2 sānu D 
cilpām

102.24

Kokizstrādājumu 
izgatavošana

Galdnieks
n/a

391.60

ķermeņa
kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons

10.39

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 
kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari

5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC

22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74
dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB.

17.06

Kokizstrādājumu 
izgatavošana

Koksnes materiālu apstrādātājs
4.98

509.32

ķermeņa
kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons

10.39



atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 
kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari

5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC

22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74
dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB.

17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

pretkritiena
pretkritiena sistēmas,  
ar muguras atbalstu ar 
1 aizmugures, 1 krūšu 
D cilpām un 2 sānu D 
cilpām

102.24

Kokizstrādājumu 
izgatavošana

Mēbeļu galdnieks
n/a

391.60

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44



mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

Komerczinības Agrārā sektora komercdarbinieks
4.98 318.33

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

81.32

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons

10.39

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari

5.44

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC

22.12

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB.

17.06

Komerczinības Komercdarbinieks 4.98 130.97

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

flīsa virsjaka 23.29
T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85



slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37

Komerczinības Komercpakalpojumu darbinieks
4.98 130.97

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

flīsa virsjaka 23.29
T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37

Komerczinības Mazumtirdzniecības 
komercdarbinieks 4.98 130.97

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

flīsa virsjaka 23.29
T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37

Komerczinības Reklāmas pakalpojumu 
komercdarbinieks 4.98 130.97

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

flīsa virsjaka 23.29
T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37

Komerczinības Rūpniecības komercdarbinieks

4.98
318.33

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

81.32



mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons

10.39

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari

5.44

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC

22.12

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB.

17.06

Komerczinības Transporta pārvadājumu 
komercdarbinieks 4.98 318.33

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

81.32

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons

10.39

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari

5.44

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC

22.12

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB.

17.06

Komerczinības Viesnīcu pakalpojumu 
komercdarbinieks 4.98 130.97

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

flīsa virsjaka 23.29
T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85



slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37

Kosmetoloģija Kosmētiķis n/a 121.93

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37

Ķīmijas tehnoloģijas Analītiskās ķīmijas tehniķis n/a 430.65

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdar

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

vienreizējie, vinila (50 
pāri) 4.85

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

sejas

A-sejas pusmaska ar 2 
filtru pievienošanu 23.70

elpošanas

A-respirators P2 2.74



dzirdes
A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Ķīmijas tehnoloģijas Materiālu ķīmijas tehniķis 4.98 435.63

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdar

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

vienreizējie, vinila (50 
pāri) 4.85

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

sejas

A-sejas pusmaska ar 2 
filtru pievienošanu 23.70

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes
A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas



aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Lauksaimniecība Lauku īpašuma apsaimniekotājs
n/a 402.10

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons

10.39

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari

5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC

22.12

acu

A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB.

17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Lauksaimniecības tehnika Lauksaimniecības mehanizācijas 
tehniķis 4.98 407.08

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72



Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons

10.39

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari

5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC

22.12

acu

A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB.

17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Lauksaimniecības tehnika Lauksaimniecības tehnikas 
mehāniķis n/a 402.10

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons

10.39

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari

5.44



mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC

22.12

acu

A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB.

17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Lauku tūrisma pakalpojumi Lauku tūrisma speciālists
4.98 177.71

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37

galvas

vienreizējā galvassega,  
polipropilēns. (100 
gab.)

5.89

Lopkopība Lopkopis 4.98 309.67

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

81.32

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons

10.39



priekšauts, gumijots 6.46
atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC

22.12

elpošanas

A-respirators P2 2.74

Lopkopība Lopkopības tehniķis 4.98 309.67

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

81.32

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons

10.39

priekšauts, gumijots 6.46
atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC

22.12

elpošanas

A-respirators P2 2.74

Mašīnzinības Būvniecības un ceļu būves 
mašīnu tehniķis n/a

390.44

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons

10.39

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari

5.44



mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC

22.12

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB.

17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Mašīnzinības Celtniecības un ceļu būves 
mašīnu mehāniķis n/a

390.44

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons

10.39

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari

5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC

22.12

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB.

17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50



Mašīnzinības Smago spēkratu mehāniķis 4.98 407.08

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons

10.39

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari

5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC

22.12

acu

A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB.

17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Mašīnzinības Spēkratu mehāniķis 4.98 407.08

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons

10.39



atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari

5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC

22.12

acu

A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB.

17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Mākslas Ilustrators 4.98 n/a n/a 4.98

Mehatronika Mehatronisku sistēmu tehniķis

n/a
171.49

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

Mehānika un metālapstrāde Mašīnbūves tehniķis
n/a 406.95

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdar

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32



siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

vienreizējie, vinila (50 
pāri) 4.85

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes
A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Metāla izstrādājumu 
dizains

Materiālu dizaina speciālists
4.98 143.45

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

Metāla izstrādājumu 
dizains

Metāla izstrādājumu dizaina 
speciālists 4.98 143.45

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42



T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

Metāla mākslinieciskā 
apstrāde

Metālmākslas izstrādājumu 
modelētājs 4.98 143.45

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

Metālapstrāde Atslēdznieks n/a 428.01

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

puskombinezons, 
klasisks ar lencēm, 
100% kokvilna

41.73

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74



dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

Metālapstrāde Atslēdznieks, virpotājs, rokas 
lokmetinātājs (MMA) 4.98 578.70

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

puskombinezons, 
klasisks ar lencēm, 
100% kokvilna

41.73

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

metinātāju cimdi 5.38
mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

sejas

aizsargmaska 
mrtinātājam 140.33

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

Metālapstrāde Datorizētās ciparu vadības 
(CNC) metālapstrādes darbgaldu 
iestatītājs 4.98

432.99

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42



puskombinezons, 
klasisks ar lencēm, 
100% kokvilna

41.73

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

Metālapstrāde Gāzmetinātājs n/a 630.40

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

metinātāja darba 
bikses

41.95

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

metinātāja darba jaka 41.00
puskombinezons, 
klasisks ar lencēm, 
100% kokvilna

41.73

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons

10.39

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari

5.44

metinātāju cimdi 5.38



aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC

22.12

sejas

aizsargmaska 
mrtinātājam

140.33

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

Metālapstrāde Lokmetinātājs metināšanā ar 
mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes 
vidē (MAG) 4.98

632.64

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

metinātāja darba 
bikses

41.95

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

metinātāja darba jaka 41.00
puskombinezons, 
klasisks ar lencēm, 
100% kokvilna

41.73

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons

10.39

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari

5.44

metinātāju cimdi 5.38
aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC

22.12

sejas

aizsargmaska 
mrtinātājam

140.33

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

Metālapstrāde Lokmetinātājs metināšanā ar 
mehanizēto iekārtu inertās gāzes 
vidē (MIG) 4.98

632.64

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

metinātāja darba 
bikses

41.95

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

metinātāja darba jaka 41.00



puskombinezons, 
klasisks ar lencēm, 
100% kokvilna

41.73

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons

10.39

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari

5.44

metinātāju cimdi 5.38
aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC

22.12

sejas

aizsargmaska 
mrtinātājam

140.33

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

Metālapstrāde Lokmetinātājs metināšanā ar 
volframa elektrodu inertās gāzes 
vidē (TIG) 4.98

632.64

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

metinātāja darba 
bikses

41.95

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

metinātāja darba jaka 41.00
puskombinezons, 
klasisks ar lencēm, 
100% kokvilna

41.73

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons

10.39

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari

5.44

metinātāju cimdi 5.38
aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC

22.12

sejas

aizsargmaska 
mrtinātājam

140.33

dzirdes



A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

Metālapstrāde Metālapstrādātājs 4.98 432.99

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

puskombinezons, 
klasisks ar lencēm, 
100% kokvilna

41.73

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

Metālapstrāde Montāzas darbu atslēdznieks n/a 428.01

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

puskombinezons, 
klasisks ar lencēm, 
100% kokvilna

41.73

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32



siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

Metālapstrāde Programvadības metālapstrādes 
darbgaldu iestatītājs

4.98
432.99

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

puskombinezons, 
klasisks ar lencēm, 
100% kokvilna

41.73

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12



acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

Metālapstrāde Rokas lokmetinātājs (MMA); 
Lokmetinātājs metināšanā ar 
mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes 
vidē (MAG) 4.98

632.64

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

metinātāja darba 
bikses

41.95

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

metinātāja darba jaka 41.00
puskombinezons, 
klasisks ar lencēm, 
100% kokvilna

41.73

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons

10.39

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari

5.44

metinātāju cimdi 5.38
aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC

22.12

sejas

aizsargmaska 
mrtinātājam

140.33

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

Meža darbi un tehnika Meža mašīnu operators n/a 402.10

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

81.32



siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons

10.39

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari

5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC

22.12

acu

A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB.

17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Mežsaimniecība Mežsaimniecības tehniķis n/a 402.10

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons

10.39

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari

5.44



mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC

22.12

acu

A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB.

17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Mežsaimniecības tehnika Meža mašīnu mehāniķis 4.98 407.08

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons

10.39

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari

5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC

22.12

acu



A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB.

17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Mežsaimniecības tehnika Meža mašīnu operators n/a 402.10

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons

10.39

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari

5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC

22.12

acu

A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB.

17.06

galvas



aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Miltu izstrādājumu 
ražošana

Maizes un miltu konditorejas 
izstrādājumu speciālists n/a 189.02

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

halāts 1.66

bikses 3.80

ekstremitāšu

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri) 4.85

ķimiski izturīgie, 
lateksa, ar bioloģisko 
aizsardzību

2.65

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37

elpošanas

A-respirators P2 2.74

galvas 

vienreizējā galvassega,  
polipropilēns. (100 
gab.)

5.89

Miltu izstrādājumu 
ražošana

Maizes un miltu produktu 
ražošanas tehniķis 4.98 194.00

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

halāts 1.66

bikses 3.80

ekstremitāšu

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri) 4.85

ķimiski izturīgie, 
lateksa, ar bioloģisko 
aizsardzību

2.65

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37

elpošanas



A-respirators P2 2.74

galvas 

vienreizējā galvassega,  
polipropilēns. (100 
gab.)

5.89

Miltu izstrādājumu 
ražošana

Maiznieks
4.98 194.00

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

halāts 1.66

bikses 3.80

ekstremitāšu

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri) 4.85

ķimiski izturīgie, 
lateksa, ar bioloģisko 
aizsardzību

2.65

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37

elpošanas

A-respirators P2 2.74

galvas 

vienreizējā galvassega,  
polipropilēns. (100 
gab.)

5.89

Multimediju dizains Multimediju dizaina speciālists 4.98 143.45

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

Mūzika Dziedātājs, ansambļa vadītājs 4.98 n/a n/a 4.98

Mūzika Džeza mūziķis 4.98 n/a n/a 4.98

Mūzika Mūsdienu ritmiskās mūzikas 
izpildītājs ansambļa vadītājs 4.98 n/a n/a 4.98

Mūzika Mūsdienu ritmiskās mūzikas 
izpildītājs, ansambļa vadītājs 4.98 n/a n/a 4.98

Mūzika Mūziķis basģitārists, ansambļa 
vadītājs 4.98 n/a n/a 4.98

Mūzika Mūziķis dziedātājs, ansambļa 
vadītājs 4.98 n/a n/a 4.98

Mūzika Mūziķis ģitārists, ansambļa 
vadītājs 4.98 n/a n/a 4.98



Mūzika Mūziķis kontrabasists 
(elektrobasists), ansambļa 
vadītājs 4.98 n/a n/a

4.98

Mūzika Mūziķis kontrabasists, 
basģitārists, ansambļa vadītājs 4.98 n/a n/a 4.98

Mūzika Mūziķis pianists, ansambļa 
vadītājs 4.98 n/a n/a 4.98

Mūzika Mūziķis saksofonists, ansambļa 
vadītājs 4.98 n/a n/a 4.98

Mūzika Mūziķis sitaminstrumentālists, 
ansambļa vadītājs

4.98 n/a n/a

4.98

Mūzika Mūziķis trombonists, ansambļa 
vadītājs 4.98 n/a n/a 4.98

Mūzika Mūziķis, mūzikas tehnoloģiju 
speciālists ar specializāciju 
Skaņu operators Gaismotājs 4.98 n/a n/a

4.98

Mūzika Mūziķis, skaņu operators 4.98 n/a n/a 4.98

Mūzika Tradicionālās mūzikas 
speciālists, ansambļa vadītājs 4.98 n/a n/a 4.98

Mūzika Vokālists, ansambļa vadītājs 4.98 n/a n/a 4.98

Mūzikas projektu vadība Mūzikas pasākumu organizētājs
4.98 n/a n/a 4.98

Mūzikas vēsture un teorija Mūziķis, mūzikas teorētiķis
4.98 n/a n/a 4.98

Mūzikas vēsture un teorija Mūziķis, mūzikas teorijas 
speciālists 4.98 n/a n/a 4.98

Nagu kopšanas 
pakalpojumi

Manikīra un pedikīra speciālists
4.98 126.91

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37

Pārtikas produktu kvalitātes 
kontrole

Pārtikas produktu kvalitātes 
inspektora palīgs 4.98 195.80

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

halāts 1.66

bikses 3.80

ekstremitāšu

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri) 4.85

ķimiski izturīgie, 
lateksa, ar bioloģisko 
aizsardzību

2.65

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37



bahilas (50 pāri) 4.54

galvas 

vienreizējā galvassega,  
polipropilēns. (100 
gab.)

5.89

Pārtikas produktu 
tehnoloģija

Pārtikas produktu ražošanas 
tehniķis n/a 189.02

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

halāts 1.66

bikses 3.80

ekstremitāšu

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri) 4.85

ķimiski izturīgie, 
lateksa, ar bioloģisko 
aizsardzību

2.65

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37

elpošanas

A-respirators P2 2.74

galvas 

vienreizējā galvassega,  
polipropilēns. (100 
gab.)

5.89

Personu un īpašuma 
aizsardzība

Apsargs
4.98 273.01

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

81.32

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons

10.39

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

Poligrāfija un 
izdevējdarbība

Digitālās drukas operātors
4.98 246.66

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27



kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

puskombinezons, 
klasisks ar lencēm, 
100% kokvilna

41.73

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri) 4.85

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

dzirdes
A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

Poligrāfija un 
izdevējdarbība

Iespieddarbu noformējuma 
speciālists 4.98 n/a n/a

4.98

Poligrāfija un 
izdevējdarbība

Ofseta iespiedējs
n/a 241.68

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

puskombinezons, 
klasisks ar lencēm, 
100% kokvilna

41.73

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri) 4.85

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

dzirdes
A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

Poligrāfijas ražošanas 
tehnoloģijas un 
izstrādājumu izgatavošana

Poligrāfijas ražošanas tehniķis

4.98

246.66

ķermeņa



kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

puskombinezons, 
klasisks ar lencēm, 
100% kokvilna

41.73

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri) 4.85

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

dzirdes
A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

Produktu dizains Produktu dizainera asistents 4.98 143.45

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

Programmēšana Programmēšanas tehniķis 4.98 118.88

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

Pūšaminstrumentu spēle Mūziķis - eifonists, ansambļa 
vadītājs 4.98 n/a n/a 4.98

Pūšaminstrumentu spēle Mūziķis - fagotists, ansambļa 
vadītājs 4.98 n/a n/a 4.98

Pūšaminstrumentu spēle Mūziķis - flautists, ansambļa 
vadītājs 4.98 n/a n/a 4.98

Pūšaminstrumentu spēle Mūziķis - klarnetists, ansambļa 
vadītājs 4.98 n/a n/a 4.98

Pūšaminstrumentu spēle Mūziķis - obojists, ansambļa 
vadītājs 4.98 n/a n/a 4.98



Pūšaminstrumentu spēle Mūziķis - saksofonists, ansambļa 
vadītājs 4.98 n/a n/a 4.98

Pūšaminstrumentu spēle Mūziķis - trompetists, ansambļa 
vadītājs 4.98 n/a n/a 4.98

Pūšaminstrumentu spēle Mūziķis - tubists, ansambļa 
vadītājs 4.98 n/a n/a 4.98

Pūšaminstrumentu spēle Mūziķis fagotists, ansambļa 
vadītājs 4.98 n/a n/a 4.98

Pūšaminstrumentu spēle Mūziķis flautists 4.98 n/a n/a 4.98

Pūšaminstrumentu spēle Mūziķis flautists, ansambļa 
vadītājs 4.98 n/a n/a 4.98

Pūšaminstrumentu spēle Mūziķis klarnetists 4.98 n/a n/a 4.98

Pūšaminstrumentu spēle Mūziķis klarnetists, ansambļa 
vadītājs 4.98 n/a n/a 4.98

Pūšaminstrumentu spēle Mūziķis mežradznieks 4.98 n/a n/a 4.98

Pūšaminstrumentu spēle Mūziķis mežradznieks, ansambļa 
vadītājs 4.98 n/a n/a 4.98

Pūšaminstrumentu spēle Mūziķis saksofonists, ansambļa 
vadītājs 4.98 n/a n/a 4.98

Pūšaminstrumentu spēle Mūziķis obojists, ansambļa 
vadītājs 4.98 n/a n/a 4.98

Pūšaminstrumentu spēle Mūziķis trombonists, ansambļa 
vadītājs 4.98 n/a n/a 4.98

Pūšaminstrumentu spēle Mūziķis trompetists, ansambļa 
vadītājs 4.98 n/a n/a 4.98

Pūšaminstrumentu spēle Mūziķis tubists, ansambļa 
vadītājs 4.98 n/a n/a 4.98

Reklāmas dizains Vizuālās reklāmas dizaina 
speciālists 4.98 79.31

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

Reklāmas dizains Vizuālās reklāmas noformētājs 4.98 79.31

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

Restaurācija Restauratora asistents 4.98 400.74

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons

10.39

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49



biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari

5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC

22.12

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB.

17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Restaurācija Restaurācijas tehniķis 4.98 400.74

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons

10.39

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari

5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC

22.12

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB.

17.06

galvas



aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Restorānu pakalpojumi Bārmenis 4.98 177.71

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37

galvas

vienreizējā galvassega,  
polipropilēns. (100 
gab.)

5.89

Restorānu pakalpojumi Restorānu pakalpojumu 
speciālists 4.98 177.71

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37

galvas

vienreizējā galvassega,  
polipropilēns. (100 
gab.)

5.89

Restorānu pakalpojumi Viesmīlis 4.98 177.71

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 



kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37

galvas

vienreizējā galvassega,  
polipropilēns. (100 
gab.)

5.89

Siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģija

Inženierkomunikāciju tehniķis
4.98 411.93

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdar

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

vienreizējie, vinila (50 
pāri) 4.85

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes
A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50



Siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģija

Inženierkomunikāciju montētājs
4.98 411.93

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdar

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

vienreizējie, vinila (50 
pāri) 4.85

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes
A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģija

Inženiersistēmu būvtehniķis
4.98 411.93

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdar

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39



Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

vienreizējie, vinila (50 
pāri) 4.85

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes
A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģija

Inženiersistēmu montētājs
4.98 411.93

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdar

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44



mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

vienreizējie, vinila (50 
pāri) 4.85

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes
A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Sitaminstrumentu spēle Mūziķis sitaminstrumentālists

4.98 n/a n/a
4.98

Sitaminstrumentu spēle Mūziķis - sitaminstrumentālists, 
ansambļa vadītājs

4.98 n/a n/a
4.98

Sitaminstrumentu spēle Mūziķis sitaminstrumentālists, 
ansambļa vadītājs

4.98 n/a n/a

4.98

Skaistumkopšanas 
pakalpojumi

SPA speciālists
4.98 126.91

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37

Skaistumkopšanas 
pakalpojumi

Vizuālā tēla stilists
4.98 126.91

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 



vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37

Sociālā aprūpe Aprūpētājs 4.98 160.81

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts, gumijots 6.46

ekstremitāšu 

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37

elpošanas

A-respirators P2 2.74

Sports Sporta pasākumu organizators 4.98 n/a n/a 4.98

Stādu audzēšana Dārzkopis (stādu audzētājs) 4.98 410.87

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

priekšauts, gumijots 6.46
mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons 10.39

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliester

66.30

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

ķimiski izturīgie, 
lateksa, ar bioloģisko 
aizsardzību

2.65

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC 22.12

acu
A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34



elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB. 17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Stikla izstrādājumu dizains Materiālu dizaina speciālists
4.98 143.45

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

Stīgu instrumentu spēle Mūziķis - altists 4.98 n/a n/a 4.98

Stīgu instrumentu spēle Mūziķis - čellists 4.98 n/a n/a 4.98

Stīgu instrumentu spēle Mūziķis - ģitārists 4.98 n/a n/a 4.98

Stīgu instrumentu spēle Mūziķis - kontrabasists 4.98 n/a n/a 4.98

Stīgu instrumentu spēle Mūziķis altists 4.98 n/a n/a 4.98

Stīgu instrumentu spēle Mūziķis - vijolnieks 4.98 n/a n/a 4.98

Stīgu instrumentu spēle Mūziķis čellists 4.98 n/a n/a 4.98

Stīgu instrumentu spēle Mūziķis arfists 4.98 n/a n/a 4.98

Stīgu instrumentu spēle Mūziķis koklētājs, ansambļa 
vadītājs 4.98 n/a n/a 4.98

Stīgu instrumentu spēle Mūziķis ģitārists, ansambļa 
vadītājs 4.98 n/a n/a 4.98

Stīgu instrumentu spēle Mūziķis vijolnieks 4.98 n/a n/a 4.98

Stīgu instrumentu spēle Mūziķis kontrabasists 4.98 n/a n/a 4.98

Šūto izstrādājumu 
ražošanas tehnoloģija

Drēbnieks
n/a 52.94

ķermeņa

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37

Šūto izstrādājumu 
ražošanas tehnoloģija

Apģērbu modelēšanas un 
konstruēšanas speciālists 4.98 143.45

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72



priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

Šūto izstrādājumu 
ražošanas tehnoloģija

Tērpu stila speciālists
4.98 57.92

ķermeņa

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37

Šūto izstrādājumu 
ražošanas tehnoloģija

Šuvējs
n/a 55.89

ķermeņa

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

Taustiņinstrumentu spēle Mūziķis - akordeonists, ansambļa 
vadītājs 4.98 n/a n/a 4.98

Taustiņinstrumentu spēle Mūziķis - pianists, 
koncertmeistars 4.98 n/a n/a 4.98

Taustiņinstrumentu spēle Mūziķis akordeonists, 
koncertmeistars 4.98 n/a n/a 4.98

Taustiņinstrumentu spēle Mūziķis akordeonists, ansambļa 
vadītājs 4.98 n/a n/a 4.98

Taustiņinstrumentu spēle Mūziķis pianists, koncertmeistars
4.98 n/a n/a 4.98

Taustiņinstrumentu spēle Mūziķis ērģelnieks, 
koncertmeistars 4.98 n/a n/a 4.98

Tekstilizstrādājumu dizains Tekstilizstrādājumu dizaina 
speciālists 4.98 143.45

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85



Tekstilizstrādājumu dizains Materiālu dizaina speciālists
4.98 143.45

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

Telekomunikācijas Telekomunikāciju tehniķis 4.98 276.68

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

ekstremitāšu

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari 5.44

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

elpošanas

A-respirators P2 2.74
dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Telemehānika un loģistika Loģistikas darbinieks
4.98 276.56

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v 57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 

rāvējslēdzēja aizdari
44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna 11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari 81.32

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 

PES.
5.32

ekstremitāšu

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu 0.49



aizsargapavi S3. 
Purngala 

aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 

zole

57.59

elpošanas

A-respirators P2 2.74
dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -

25dB
0.21

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 

stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Transports Celtniecības un ceļu būves 
mašīnu mehāniķis n/a

390.44

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons

10.39

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari

5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC

22.12

elpošanas

A-respirators P2 2.74

dzirdes

A-ausu aizbāžņi, 
poliuretāna, SNR -
25dB

0.21

B-austiņas,  SNR - 25 
dB.

17.06

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Tūrisma pakalpojumi Tūrisma informācijas konsultants
4.98 n/a n/a 4.98

Tūrisma pakalpojumi Tūrisma pakalpojumu 
konsultants 4.98 n/a n/a 4.98

Ugunsdrošība un 
ugunsdzēsība

Ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta ugunsdzēsējs glābējs 4.98 4.98

Veselības aprūpe Māsas palīgs n/a 1872.33

ķermeņa



kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

tunika 21.64
T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

halāts, vienreizējais 
(100 gab.)

239.91

aizsargapģērbs, 
vienreizējais (100 
gab.)

387.74

krekls, vienreizējais 
(100 gab.)

146.96

bikses, vienreizējais 
(100 gab.)

136.59

priekšauts, gumijots 6.46

ekstremitāšu 

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

vienreizējie, lateksa 
cimdi (100 gab.)

9.82

vienreizējie, nitrila 
cimdi (100 gab.)

10.60

daudzreiz lietojamie 
gumijas cimdi (25 
gab.)

44.18

vienreizlietojamie 
roku uzroči (100 gab.) 3.90

medicīniskie, 
vienreizlietojamie 
cimdi, nesterili, 
nepūderēti (100 gab.)

2.28

slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37

acu

vienreizlietojamās 
aizsargbrilles (100 
gab.)

307.38

daudzreizlietojamās 
aizsargbrilles (25 gab.) 92.96

sejas

sejas ekrāns (25 gab.)
119.52

elpošanas

medicīniskā sejas 
maska (100 gab.)

6.77

respirators, ar 
aizsardzības pakāpi 
FFP3 (100.gab.)

213.69

Veselības aprūpe Zobārsta asistents n/a 870.04

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

tunika 21.64
T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

halāts, vienreizējais 
(100 gab.)

239.91

priekšauts, gumijots 6.46

ekstremitāšu 

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

vienreizējie, lateksa 
cimdi (100 gab.)

9.82

vienreizējie, nitrila 
cimdi (100 gab.)

10.60

daudzreiz lietojamie 
gumijas cimdi (25 
gab.)

44.18



medicīniskie, 
vienreizlietojamie 
cimdi, nesterili, 
nepūderēti (100 gab.)

2.28

slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37

acu

daudzreizlietojamās 
aizsargbrilles (25 gab.) 92.96

sejas

sejas ekrāns (25 gab.)
119.52

elpošanas

medicīniskā sejas 
maska (100 gab.)

6.77

respirators, ar 
aizsardzības pakāpi 
FFP3 (100.gab.)

213.69

Veterinārmedicīna Veterinārārsta asistents n/a 304.69

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

81.32

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons

10.39

priekšauts, gumijots 6.46
atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC

22.12

elpošanas

A-respirators P2 2.74

Vides aizsardzība Vides tehniķis n/a 384.83

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons

10.39

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 



kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari

5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC

22.12

acu

A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50

Vides dizains Tēlniecības objektu dizaina 
speciālists 4.98 143.45

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

Vides dizains Vides dizaina asistents 4.98 143.45

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

Vides dizains Vides dizaina speciālists 4.98 143.45

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42



T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

Vides dizains Vides labiekārtojuma un objektu 
dizaina speciālists 4.98 143.45

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

Viesmīlības pakalpojumu 
speciālists

Viesmīlības pakalpojumu 
speciālists 4.98 177.71

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37

galvas

vienreizējā galvassega,  
polipropilēns. (100 
gab.)

5.89

Viesnīcu pakalpojumi Viesmīlības pakalpojumu 
speciālists 4.98 177.71

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85



slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37

galvas

vienreizējā galvassega,  
polipropilēns. (100 
gab.)

5.89

Viesnīcu pakalpojumi Viesnīcu pakalpojumu speciālists
4.98 177.71

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37

galvas

vienreizējā galvassega,  
polipropilēns. (100 
gab.)

5.89

Viesnīcu pakalpojumi Viesu uzņemšanas dienesta 
speciālists 4.98 177.71

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

slēgtie, ādas sabo 
kurpes ar regulējamu 
siksniņu un perforētu 
ādas virspusi.

28.37

galvas

vienreizējā galvassega,  
polipropilēns. (100 
gab.)

5.89

Vizuālās saziņas līdzekļu 
māksla

Foto dizaina speciālists
4.98 143.45

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42



T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

Vizuālās saziņas līdzekļu 
māksla

Multimediju dizaina speciālists
4.98 143.45

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

priekšauts,  65% 
poliesters/ 35% 
kokvilna

19.72

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

vienreizējie, vinila (50 
pāri)

4.85

Vizuālās saziņas līdzekļu 
māksla

Video operators
4.98 n/a n/a 4.98

Vokālā mūzika Kora dziedātājs 4.98 n/a n/a 4.98

Vokālā mūzika Dziedātājs 4.98 n/a n/a 4.98

Vokālā mūzika Vokālists, kora dziedātājs 4.98 n/a n/a 4.98

Vokālā mūzika Mūziklu dziedātājs 4.98 n/a n/a 4.98

Zemes ierīcība Mērniecības tehniķis 4.98 389.81

ķermeņa

kokvilnas bikses,  
Materiāls - 100% k.v

57.27

kokvilnas 
jaka,Virsjaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

44.42

T krekls, 100 % 
kokvilna

11.72

Ziemas jaka ar 
rāvējslēdzēja aizdari

81.32

siltās bikses ar 
vairākām kabatām,  
Polydex, 100% 
poliesters

66.30

mētelis,  Materiāls - 
PVC/neilons

10.39

atstarojošās vestes, 
Signālveste. Materiāls - 
PES.

5.32

ekstremitāšu 

kokvilnas, adīti ar 1 
pusēju punktējumu

0.49

biezie, siltie, ar oderi 
un aizdari

5.44

mitrumu izturīgie,  
bezšuvju, pieguļoši 
cimdi, nitrila 
pārsegums uz neilona 
pamata

2.87

aizsargapavi S3. 
Purngala 
aizsardzība.izturīga, 
antistatiska, neslīdoša 
zole

57.59

zābaki-mitrumu 
aizturošie, PVC

22.12

acu



A-aizsargbrilles, 
Pieguļošas 
neaizsvīstošas 
aizsargbrilles no 
caurspīdīga 
polikarbonāta.

6.34

elpošanas

A-respirators P2 2.74

galvas

aizsargķivere ar zoda 
siksnu, sešu punktu 
stiprinājumu un 
tekstīla balsta lentītēm

10.50


