
 

1. Profesijas nosaukums Kokkopis (arborists) 

2. Kvalifikācijas līmenis  3. LKI līmenis   

3. Profesijas kods (pēc LR profesiju 

klasifikatora) 

6113 11 

4. Profesijas raksturojums 

4.1. Profesijas būtības apraksts Kokkopis (arborists) veic koku stādīšanas,  koku vainaga veidošanas,  koku 

nozāģēšanas, koku aizsargāšanas darbus būvlaukumā saskaņā ar darba 

uzdevumu. 

4.2. Profesijas reglamentācija un 

papildu prasības 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai arboristam ir 

nepieciešamas: 

•motorinstrumenta (motorzāģa un krūmgrieža) vadītāja kvalifikāciju 

apliecinoša licencētas izglītības iestādes izsniegta apliecība; 

•BE kategorijas autovadītāja apliecība. 

Darbs augstumā. 

Ministru kabineta 2014.gada 18.marta noteikumi Nr.143 „Darba 

aizsardzības prasības, strādājot augstumā”. 

4.3. Profesijas citi iespējamie 

nosaukumi un/vai amata nosaukumi, 

profesijas nosaukums svešvalodā 

Angļu valodā – Arboriculturist (ISCO). 

5. Profesijas specializācijas Nav 

6. Saistītās profesijas, kvalifikācijas 

līmenis 
Koku kopšanas tehniķis (4. LKI līmenis)   

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Profesijas nosaukums Ainavu strādnieks 

2. Kvalifikācijas līmenis  3. LKI līmenis   

3. Profesijas kods (pēc LR profesiju 

klasifikatora) 

Nav 

4. Profesijas raksturojums 

4.1. Profesijas būtības apraksts Ainavu strādnieks veic publisko un privāto teritoriju labiekārtošanas, 

apstādījumu ierīkošanas, uzturēšanas un atjaunošanas darbus saskaņā ar 

darba uzdevumu. 

4.2. Profesijas reglamentācija un 

papildu prasības 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai ainavu strādniekam 

nepieciešamas: 

•motorinstrumenta (motorzāģa un krūmgrieža) vadītāja kvalifikāciju 

apliecinoša licencētas izglītības iestādes izsniegta apliecība; 

•otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietotāja 

apliecība; 

•traktortehnikas vadītāja apliecība (A kategorija — traktori (kāpurķēžu un 

riteņtraktori), komunālā pašgājēja traktortehnika un universālās 

pašgājējmašīnas (kompaktiekrāvējs (Bobcata tipa) un ekskavators-iekrāvējs 

uz rīteņiem) ar pilnu masu līdz 7500 kilogramiem). 

4.3. Profesijas citi iespējamie 

nosaukumi un/vai amata nosaukumi, 

profesijas nosaukums svešvalodā 

Angļu valodā - Landscaping worker (ESCO). 

5. Profesijas specializācijas Nav 

6. Saistītās profesijas, kvalifikācijas 

līmenis 

Būvstrādnieks (2. LKI līmenis)   

Ainavu būvtehniķis (4. LKI līmenis)   

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Profesijas nosaukums Ainavu būvtehniķis 

2. Kvalifikācijas līmenis  4. LKI līmenis   

3. Profesijas kods (pēc LR profesiju 

klasifikatora) 

3112 43 

4. Profesijas raksturojums 

4.1. Profesijas būtības apraksts Ainavu būvtehniķis organizē, īsteno un pārrauga teritorijas labiekārtojuma 

un apstādījumu izbūves un uzturēšanas darbus publiskās un privātās 

teritorijās, pamatojoties uz tehnisko dokumentāciju un/vai darbu vadītāja 

norādījumiem.   

4.2. Profesijas reglamentācija un 

papildu prasības 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai ainavu būvtehniķim 

nepieciešamas: 

•motorinstrumenta (motorzāģa un krūmgrieža) vadītāja kvalifikāciju 

apliecinoša licencētas izglītības iestādes izsniegta apliecība; 

•otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietotāja 

apliecība; 

•traktortehnikas vadītāja apliecība (A kategorija — traktori (kāpurķēžu un 

riteņtraktori), komunālā pašgājēja traktortehnika un universālās 

pašgājējmašīnas (kompaktiekrāvējs (Bobcata tipa) un ekskavators-iekrāvējs 

uz rīteņiem) ar pilnu masu līdz 7500 kilogramiem).  

•autovadītāja apliecība (B, BE, C1, C1E kategorija). 

4.3. Profesijas citi iespējamie 

nosaukumi un/vai amata nosaukumi, 

profesijas nosaukums svešvalodā 

Angļu valodā - Civil engineering technician (ISCO, ESCO), Construction 

engineering technician (ISCO), Landscape construction technician. 

5. Profesijas specializācijas Nav 

6. Saistītās profesijas, kvalifikācijas 

līmenis 

Ainavu strādnieks (3. LKI līmenis)   

Ainavu speciālists (5. LKI līmenis)   

 

 

 



 
1. Profesijas nosaukums Koku kopšanas tehniķis 

2. Kvalifikācijas līmenis  4. LKI līmenis   

3. Profesijas kods (pēc LR profesiju 

klasifikatora) 

Nav 

4. Profesijas raksturojums 

4.1. Profesijas būtības apraksts Koku kopšanas tehniķis novērtē kokus, organizē, pārrauga un veic koku 

apsaimniekošanas un aizsardzības darbus publiskās un privātās teritorijās. 

4.2. Profesijas reglamentācija un 

papildu prasības 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai koku kopšanas tehniķim 

ir nepieciešamas: 

 motorinstrumenta (motorzāģa un krūmgrieža) vadītāja kvalifikāciju 

apliecinoša licencētas izglītības iestādes izsniegta apliecība; 

 otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietotāja 

apliecība; 

 BE kategorijas autovadītāja apliecība. 

Koku kopšanas tehniķa profesionālo kvalifikāciju var iegūt tikai pēc 

kokkopja (arborista) profesionālās kvalifikācijas iegūšanas 

4.3. Profesijas citi iespējamie 

nosaukumi un/vai amata nosaukumi, 

profesijas nosaukums svešvalodā 

Angļu valodā – Arboriculture technician (ISCO). 

5. Profesijas specializācijas Nav 

6. Saistītās profesijas, kvalifikācijas 

līmenis 

Kokkopis (arborists) (3. LKI līmenis) 

Koku kopšanas speciālists (5. LKI līmenis) 

 

 



 

1. Profesijas nosaukums Koku kopšanas speciālists 

2. Kvalifikācijas līmenis  5. LKI līmenis   

3. Profesijas kods (pēc LR profesiju 

klasifikatora) 

Nav 

4. Profesijas raksturojums 

4.1. Profesijas būtības apraksts Koku kopšanas speciālists plāno, organizē un vada koku apsaimniekošanas 

un aizsardzības darbus publiskās un privātās teritorijās, sagatavo darbu 

veikšanai nepieciešamo dokumentāciju. 

4.2. Profesijas reglamentācija un 

papildu prasības 
Nav 

4.3. Profesijas citi iespējamie 

nosaukumi un/vai amata nosaukumi, 

profesijas nosaukums svešvalodā 

Angļu valodā - Tree management officer (ISCO). 

5. Profesijas specializācijas Nav 

6. Saistītās profesijas, kvalifikācijas 

līmenis 
Koku kopšanas tehniķis (4. LKI līmenis)   

 



 
1. Profesijas nosaukums Ainavu speciālists  

2. Kvalifikācijas līmenis  5. LKI līmenis   

3. Profesijas kods (pēc LR profesiju 

klasifikatora) 

Nav 

4. Profesijas raksturojums 

4.1. Profesijas būtības apraksts Ainavu speciālists plāno, organizē un vada ainavu būvobjektu būvniecību 

un uzbūvēto ainavu būvobjektu ekspluatācijas un atjaunošanas darbus, 

pamatojoties uz tehnisko dokumentāciju un līguma nosacījumiem, sagatavo 

būvdarbu izpilddokumentāciju. 

4.2. Profesijas reglamentācija un 

papildu prasības 

Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra noteikumi Nr.610 „Būvspeciālistu 

kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”. 

4.3. Profesijas citi iespējamie 

nosaukumi un/vai amata nosaukumi, 

profesijas nosaukums svešvalodā 

Angļu valodā - Landscaping supervisor (ESCO), Landscape specialist. 

5. Profesijas specializācijas Nav 

6. Saistītās profesijas, kvalifikācijas 

līmenis 

Ainavu būvtehniķis (4. LKI līmenis)   

Ainavu arhitekts (6. LKI līmenis)   

Ainavu būvinženieris (6. LKI līmenis)   

 



 

1. Profesijas nosaukums Ainavu būvinženieris 

2. Kvalifikācijas līmenis  6. LKI līmenis   

3. Profesijas kods (pēc LR profesiju 

klasifikatora) 

Nav 

4. Profesijas raksturojums 

4.1. Profesijas būtības apraksts 
Ainavu būvinženieris plāno, organizē un vada ainavu būvniecības ieceres un 

būvprojekta izstrādi, izstrādā ainavu būvprojekta daļas, veic konstrukciju 

aprēķinus, būvdarbu procesa plānošanu un uzraudzību, kontrolē būves 

izpilddokumentāciju, vada un kontrolē ainavu apsekošanu un bojājumu 

novēršanu. 

 

4.2. Profesijas reglamentācija un 

papildu prasības 

Likums „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas 

atzīšanu” 

Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobr noteikumi Nr.610 „Būvspeciālistu 

kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”. 

4.3. Profesijas citi iespējamie 

nosaukumi un/vai amata nosaukumi, 

profesijas nosaukums svešvalodā 

Angļu valodā - Landscape engineer (ESCO), Construction engineer (ISCO), 

Construction planning engineer (ISCO). 

5. Profesijas specializācijas Nav 

6. Saistītās profesijas, kvalifikācijas 

līmenis 

Ainavu speciālists (5. LKI līmenis); 

Būvinženieris -  būvniecības procesu vadītājs (7. LKI līmenis).  

 

 

 

 
 



 

1. Profesijas nosaukums Ainavu arhitekts 

2. Kvalifikācijas līmenis  7. LKI līmenis   

3. Profesijas kods (pēc LR profesiju 

klasifikatora) 

2162 01 

4. Profesijas raksturojums 

4.1. Profesijas būtības apraksts 
Ainavu arhitekts izstrādā ainavu būvniecības ieceres dokumentus un ainavu 

būvprojektu, plāno, organizē un vada ainavu būvniecības ieceres un 

būvprojekta izstrādi, veic uzdevumus, kas saistīti ar ainavu, publisko un 

privāto ārtelpu labiekārtojuma un apstādījumu izpēti, analīzi, attīstību, 

saglabāšanu, projektē ainavas, nodrošina autoruzraudzību atbilstoši 

būvprojektam. 

 

4.2. Profesijas reglamentācija un 

papildu prasības 

Likums „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas 

atzīšanu” 

Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobr noteikumi Nr.610 „Būvspeciālistu 

kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”. 

Ministru kabineta 2002.gada 21.maija noteikumi Nr.194 „Izglītības 

programmu minimālās prasības arhitekta profesionālās kvalifikācijas 

iegūšanai”. 

4.3. Profesijas citi iespējamie 

nosaukumi un/vai amata nosaukumi, 

profesijas nosaukums svešvalodā 

Angļu valodā - Landscape architect  (ISCO, ESCO) 

5. Profesijas specializācijas Nav 

6. Saistītās profesijas, kvalifikācijas 

līmenis 

Ainavu speciālists (5. LKI līmenis) 

Telpiskās attīstības plānotājs (7. LKI līmenis) 

 

 

 



 

 
1. Profesijas nosaukums Telpiskās attīstības plānotājs 

2. Kvalifikācijas līmenis  7. LKI līmenis   

3. Profesijas kods (pēc LR profesiju 

klasifikatora) 

2164 08 

4. Profesijas raksturojums 

4.1. Profesijas būtības apraksts 
Telpiskās attīstības plānotājs organizē, vada un piedalās starptautiskā, 

nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa telpiskās attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādē, koordinē telpiskās attīstības plānošanas dokumentos 

noteikto politiku, nosacījumu un rīcību ieviešanu un uzraudzību. 

4.2. Profesijas reglamentācija un 

papildu prasības 
Nav 

4.3. Profesijas citi iespējamie 

nosaukumi un/vai amata nosaukumi, 

profesijas nosaukums svešvalodā 

Angļu valodā - Land planner (ISCO), Urban planner (ISCO), Town planner 

(ESCO), Land use planner (ESCO), Spatial Planner. 

5. Profesijas specializācijas Nav 

6. Saistītās profesijas, kvalifikācijas 

līmenis 

Ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieris (6. LKI līmenis) 

Arhitekts (7. LKI līmenis) 

Ainavu arhitekts (7. LKI līmenis) 

 

 

 


