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Spēkratu mehāniķa 
PROGRAMMAS APRAKSTS1 

 
 

Programmas 
mērķis 

 

Izglītības procesa rezultātā sagatavot Spēkratu mehāniķi, kurš plāno un veic spēkratu pieņemšanu remontā, sistēmu 
un agregātu pārbaudi, konstatē un novērš spēkratu defektus, veicot mezglu un agregātu demontāžu, montāžu, 
remontu un regulēšanu. 

 
Programmas 

uzdevumi 
 

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences: 
1. Veikt darba uzdevumus, ievērojot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības 
prasības, lietot darba procesā nekaitīgus un drošus darba paņēmienus. 
2. Novērtēt instrumentu un aprīkojuma atbilstību darba uzdevumam un darba aizsardzības prasībām. 
3. Sagatavot un remonta gaitā precizēt darba uzdevumu atbilstoši veicamā darba specifikai. 
4. Strādāt ar servisa un ražotāja tehnisko dokumentāciju, pārbaudot spēkratu remonta vēsturi un ražotāja informāciju 
par atsaukumiem un problēmu risinājumiem. 
5. Komplektēt nepieciešamās rezerves daļas un veikt to pasūtījumu. 
6. Komplektēt spēkratu aprīkojumu atbilstoši klienta vajadzībām, ievērojot normatīvo aktu prasības spēkratu 
pārbūvei un papildaprīkojuma uzstādīšanai. 
7. Sagatavot pieņemšanas nodošanas aktu un rekomendācijas klientam, izveidot remonta atskaiti, uzskaitot paveiktos 
darbus, rezerves daļas un materiālus. 
8. Veikt spēkratu vizuālo pārbaudi, novērtējot aprīkojuma tehnisko stāvokli un ekspluatācijas šķidrumu noplūdes. 
9. Izvērtēt ar ekspluatācijas un remonta drošību saistītos riskus. 
10. Pārbaudīt spēkratu atbilstību dalībai ceļu satiksmē. 
11. Pārbaudīt ekspluatācijas šķidrumus, novērtējot to līmeni un kvalitāti. 
12. Veikt braukšanas un funkcionālo testu un analizēt novērojumus. 
13. Nolasīt sistēmas kļūdas un sistēmas darbību raksturojošos tehniskos parametrus, izmantojot diagnostikas iekārtu 

                                                           
1 Profesionālās vidējās izglītības programmas īstenošanas ilgums - 4 gadi, ieteicami vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu padziļinātie kursi - matemātikā, fizikā un angļu 
valodā. 



 
Nr.8.5.2.0/16/I/001 

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» 
 

 
Profesionālā kvalifikācija "Spēkratu mehāniķis", 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis                                         3  

un pašdiagnostikas iespējas. 
14. Izvēlēties un sagatavot mērinstrumentus un aprīkojumu darbam. 
15. Sagatavot spēkratus diagnostikai, nodrošinot atbilstošus darba parametrus un pievienojot pārbaudes iekārtas. 
16. Pārbaudīt elektroiekārtu sistēmu un ierīču darbību, lietojot diagnostikas iekārtas un elektriskos mērinstrumentus. 
17. Veikt elektronisko vadības sistēmu pamata pārbaudes, lietojot diagnostikas iekārtas un elektriskos 
mērinstrumentus. 
18. Pārbaudīt motora sistēmu un mehānismu darbību, lietojot diagnostikas iekārtas un mērinstrumentus. 
19. Pārbaudīt transmisijas sistēmu un mehānismu darbību, lietojot diagnostikas iekārtas un mērinstrumentus. 
20. Pārbaudīt mikroklimata uzturēšanas sistēmas parametrus un komponentu darbību, lietojot diagnostikas iekārtas 
un mērinstrumentus. 
21. Pārbaudīt hidraulisko un pneimatisko sistēmu un mehānismu darbību, lietojot diagnostikas iekārtas un 
mērinstrumentus. 
22. Pārbaudīt vadības iekārtu sistēmu un mehānismu darbību, lietojot diagnostikas iekārtas un mērinstrumentus. 
23. Pārbaudīt specializētās tehnikas mašīnu un agregātu darbību, lietojot diagnostikas iekārtas un mērinstrumentus. 
24. Remontēt iekšdedzes motorus, nomainot detaļas, atjaunojot salāgojumus un veicot regulēšanas darbus. 
25. Remontēt transmisijas un spēkratu balstiekārtas, nomainot detaļas, atjaunojot salāgojumus un veicot regulēšanas 
darbus. 
26. Remontēt hidrauliskās un pneimatiskās sistēmas nomainot detaļas, mezglus un agregātus, un veicot regulēšanas 
darbus. 
27. Remontēt elektroiekārtas un elektronisko vadības sistēmu, nomainot detaļas un agregātus. 
28. Remontēt specializēto tehniku atbilstoši ražotāja noteiktajai tehnoloģijai. 
29. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās, darba uzdevumu veikšanai. 
30. Lietot informācijas tehnoloģijas un elektroniskās datu bāzes, darba uzdevuma veikšanai. 

 
Programmas 

apguves kvalitātes 
novērtēšana 

 

 Izglītojamie, kuri apguvuši modulārajā programmā profesionālās kvalifikācijas "Spēkratu atslēdznieks" ieguvei 
paredzētos A, B un C daļas moduļus un ieguvuši nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetenču vērtējumu, kārto 
valsts noslēguma pārbaudījumu un ar iegūtu spēkratu atslēdznieka vai autoatslēdznieka profesionālo kvalifikāciju 
turpina apgūt profesionālās kvalifikācijas "Spēkratu mehāniķis" ieguvei paredzētos B un C daļas moduļus. 
Izglītojamie, kuri apguvuši modulārajā programmā profesionālās kvalifikācijas "Spēkratu mehāniķis" ieguvei 
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paredzētos B un C daļas moduļus un ieguvuši nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetenču vērtējumu, kārto 
valsts noslēguma pārbaudījumu kvalifikācijas “Spēkratu mehāniķis” ieguvei.  

 
Tālākās izglītības 

iespējas 
 

Izglītojamajiem, apgūstot papildu moduļus atbilstoši Mašīnzinību sektora moduļu kartei, iespējams iegūt citu 
profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences.  
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* Atbilstoši normatīvo aktu prasībām. ** Ne mazāk kā 280 stundas profesionālās vidējās izglītības programmā, 1/3 daļa no kopējā prakšu apjoma tālākizglītības programmā. 
*** Ne mazāk kā 560 stundas profesionālās vidējās izglītības programmā, 2/3 daļa no kopējā prakšu apjoma tālākizglītības programmā. 

Spēkratu mehāniķa 
MODUĻU KARTE 
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Spēkratu mehāniķa 
PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAI NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLIE LĪDZEKĻI 

 
Nr.p.k. Materiālie līdzekļi  Daudzums  

1. Tehnoloģiskās iekārtas un darba instrumenti 
 

1.1. Tehnoloģiskās iekārtas  
1.1.1. Telfers ar celtspēju vismaz 5 t 1 
1.1.2. Pārvietojamais strēles hidrauliskais pacēlājs 1 
1.1.3. Atbalsti ar mainīgu augstumu un celtspēju vismaz 10 t 6 
1.1.4. Hidrauliskais domkrats ar celtspēju 10 t 4 
1.1.5. Riepu demontāžas ratiņi ar celtspēju 1.2 t 1 
1.1.6. Rokas ratiņi 2 
1.1.7. Kompresoriekārta ar gaisa sadales kolektoru un gaisa filtriem 1 
1.1.8. Lokanie gaisa cauruļvadi ar reduktoru un ātrajiem savienojumiem, 10 m Atbilstoši programmas īstenošanai 
1.1.9. Industriālā putekļu nosūkšanas iekārta ar nosūkšanas pievadiem darba vietās vai industriālie putekļu sūcēji Atbilstoši programmas īstenošanai 

1.1.10. Izplūdes gāzu nosūkšanas iekārtas komplekts, no 3 spēkratiem 1 
1.1.11. Indukcijas sildītājs 1 
1.1.12. Motora un transmisijas komponentu remonta stends 3 
1.1.13. Eļļas izsūkšanas iekārta 1 
1.1.14. Eļļas izdales iekārta 1 
1.1.15. Hidrauliskā prese ar presēšanas jaudu 60 t 1 
1.1.16. Galda hidrauliskā prese 1 
1.1.17. Hidraulisko cauruļvadu pneimatiskā tīrīšanas iekārta 1 
1.1.18. Hidraulisko komponentu remonta galds ar eļļas savākšanas vannu 5 
1.1.19. Hidraulisko sistēmu filtrēšanas iekārta 1 
1.1.20. Detaļu mazgāšanas iekārta 1 
1.1.21. Augstspiediena mazgāšanas iekārta 1 
1.1.22. Smilšu strūklas ierīce detaļu tīrīšanai 1 
1.1.23. Lokmetināšanas iekārta aktīvās gāzes vidē 1 
1.1.24. Stacionārā urbjmašīna ar urbju diametru vismaz līdz 14 mm 1 
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1.1.25. Kravas automobiļu un traktortehnikas riteņu demontāžas stends 1 
1.1.26. Kravas automobiļu un traktortehnikas riepu piesūknēšanas režģis ar saspiesta gaisa rezervuāru 1 
1.1.27. Riepu elektrovulkanizācijas iekārta 1 
1.1.27. Pistole ar manometru riepu piepumpēšanai 1 
1.1.28. Kameru vulkanizācijas iekārta 1 
1.1.29. Industriālais putekļu sūcējs 1 
1.1.30. Salona putekļu sūcējs 1 
1.1.31. Ozonators 1 
1.1.32. Automātiskā kondicionieru  pārbaudes un uzpildes iekārta 1 
1.1.33. Atslēdznieka galds ar skrūvspīlēm Atbilstoši programmas īstenošanai 
1.1.34. Instrumentu skapis Atbilstoši programmas īstenošanai 
1.1.35. Instrumentu ratiņi ar iestrādātiem paliktņiem instrumentiem Atbilstoši programmas īstenošanai 

1.2. Atslēdznieka instrumenti un aprīkojums  
1.2.1. Uzgriežņu atslēgu komplekts, 5  līdz 46  mm; 50 mm; 55 mm; 60 mm; 65 mm  3 
1.2.2. Uzgriežņu atslēgu komplekts, ¼ in līdz 1¼ in 1 
1.2.3. Īso un garo muciņu komplekts, 4 līdz 14 mm un ¼ in rokturu komplekts 3 
1.2.4. Īso un garo muciņu komplekts, 8 līdz 36 mm un ½ in rokturu komplekts 3 
1.2.5. Īso un garo muciņu komplekts, 5/16 in līdz 1⅜ in un ½ in rokturu komplekts 3 
1.2.6. Muciņu komplekts 36 līdz 80 mm un 1 in rokturu komplekts 1 
1.2.7. Atslēgu komplekts cauruļvadu uzgaļu atskrūvēšanai, 22 līdz 42 mm 1 
1.2.8. Īso un garo triecienmuciņu komplekts, 10 līdz 24 mm; 27 mm; 30 mm; 32 mm; 36 mm ar ½ in savienojumu 3 
1.2.9. Triecienmuciņu komplekts, 19 līdz 46 mm ar 1 in  savienojumu 1 

1.2.10. HEX uzgaļu komplekts, 4 līdz 19 mm 3 
1.2.11. HZN uzgaļu komplekts, 5 līdz 14 mm 3 
1.2.12. HEX atslēgu komplekts, 1,5 līdz 12mm; 14 mm; 17 mm; 19 mm 3 
1.2.13. HEX atslēgu komplekts, 1/16 in līdz 9/16 in 3 
1.2.14. TORX atslēgu un uzgaļu komplekts, TX9 līdz TX40 3 
1.2.15. Bīdatslēgu komplekts, 1-100 mm; 1-250 mm 3 
1.2.16. Skrūvgriežu komplekts (dažāda veida un izmēru) 3 
1.2.17. Sitamo skrūvgriežu komplekts 3 
1.2.18. Cauruļatslēgu komplekts (dažāda veida un izmēru) 3 
1.2.19. Asknaibļu komplekts (dažādu izmēru) 3 
1.2.20. Laužņu komplekts, 300 mm; 400 mm; 500 mm 3 
1.2.21. Universālo knaibļu komplekts (dažādu veidu un izmēru) 3 
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1.2.22. Riepu montāžas stienis 1 
1.2.23. Skrāpji 3 
1.2.24. Āmuru komplekts 3 
1.2.25. Poliuretāna āmuru komplekts 1 
1.2.26. Pārnēsājams gaismeklis ar akumulatoru 5 
1.2.27. Āķatslēgu komplekts 15 līdz 180 mm 1 
1.2.28. Metāla vīļu komplekts 3 
1.2.29. Skrūvju izgriezējs 1.28/2 3 
1.2.30. Skrūvju izgriezējs 1.28/3 3 
1.2.31. Palielināmais stikls 10:1 3 
1.2.32. Spogulis ar teleskopisku kātu 3 
1.2.33. Gala atslēgu komplekts ar 6 līdz 32 mm atslēgām 3 
1.2.34. Plakanknaibles 5 
1.2.35. Riteņu atslēgu komplekts 2 
1.2.36. Pneimatiskā trieciena uzgriežņu atslēga ar uzgaļu komplektu 2 
1.2.37. Leņķa elektriskā slīpmašīna ar 125 mm griezējdisku 5 
1.2.38. Rokas urbjmašīna ar urbja max diametru D12 mm 4 
1.2.39. Pneimatiska vai elektriska triecienpistole ar uzgaļiem 1 in un ½ in 1 
1.2.40. Akumulatora skrūvgriezis 1 
1.2.41. Pneimatiskais cirtnis 1 
1.2.42. Eļļas kanniņa vītņu uzgriešanas darbiem 4 
1.2.43. Skārda grieznes 1 
1.2.44. Lodāmurs mīkstlodēm ar statīvu 5 
1.2.45. Instrumentu komplekts vītņu iegriešanai un vītņu uzgriešanai 5 
1.2.46. Statīvs papīram (papīra dvieļiem) ruļļos 3 
1.2.47. Cilindrisko tapņu komplekts 2 
1.2.48. Speciālo knaibļu komplekts (sprostgredzenu u.c.) 2 
1.2.49. Gaisa pistole 3 
1.2.50. Gāzes deglis ar pjezo kaseti un gāzes balonu 3 
1.2.51. Karstā gaisa fēns ar temperatūras kontroles un uzraudzības mehānismu 1 
1.2.52. Elektrības pagarinātājs 5 m 5 
1.2.53. Elektrības pagarinātājs 25 m 1 

1.3. Speciālie remonta instrumenti  
1.3.1. Novilcēju komplekts motora vārpstu skriemeļiem 1 
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1.3.2. Inerces veseris ar uzgaļu komplektu 1 
1.3.3. Smērvielu pistole 3 
1.3.4. Dinamometriskā atslēga 60 Nm 1 
1.3.5. Dinamometriskā atslēga 150 Nm 1 
1.3.6. Dinamometriskā atslēga 500 Nm 1 
1.3.7. Dinamometriskā atslēga 1000 Nm 1 
1.3.8. Universālo novilcēju komplekts 1 
1.3.9. Palīgierīce skrūvju pievilkšanas leņķa noteikšanai 1 

1.3.10. Inerces veseris ar uzgaļu komplektu 1 
1.3.11. Hidraulisko akumulatoru pārbaudes iekārta 1 
1.3.12. Speciālo novilcēju, izvilcēju komplekts 1 
1.3.13. Atslēgu komplekts bremžu cauruļu uzgriežņu atskrūvēšanai 1 
1.3.14. Ielauztu skrūvju izskrūvēšanas komplekts 3 
1.3.15. Fiksēšanas spīles 6 
1.3.16. Instruments harvesteru galvu atzarošanas nažu asināšanai 1 
1.3.17. Palīginstrumentu komplekts harvestera galvu zāģu hidraulisko motoru nomaiņai 1 
1.3.18. Palīginstrumentu komplekts hidraulisko sūkņu nomaiņai 1 
1.3.19. Palīginstrumentu komplekts kustīgo salāgojumu tapu montāžai 1 
1.3.20. Kniežu knaibles, kniedēšanai ar saspiežamām kniedēm 6 
1.3.21. Kniedēšanas instrumentu komplekts ar galviņas veidotāju 2 
1.3.22. Magnēts ar kātu 1 
1.3.23. Lokans satvērējs detaļu izņemšanai 1 
1.3.24. Speciālo skrūvgriežu komplekts (magnētiskie, saīsinātie, trieciena, lokanie utt.) 1 
1.3.25. Metāla rokturis ar frēžu un remonta diegu ievilkšanas adatu komplektu 5 
1.3.26. Rullītis vulkanizēšanas ielāpu piespiešanai 2 
1.3.27. Adatu komplekts vulkanizēšanas blīvdiegu izvilkšanai 2 
1.3.28. Ventiļu vārstu ieskrūvēšanas instruments 2 
1.3.29. Ventiļu ievilcējs 2 
1.3.30. Āmurs atsvaru demontāžai/montāžai 2 
1.3.31. Atslēga ar multiplikatoru spēkratu riteņu atskrūvēšanai 2 
1.3.32. Pneimatiskā rokas orbitālā slīpmašīna ar taisnstūrveida pamatni un putekļu uztvērēju 1 
1.3.33. Elektriskā rokas orbitālā slīpmašīna ar taisnstūrveida pamatni un putekļu uztvērēju 2 
1.3.34. Elektriskā rokas ekscentra slīpmašīna ar pamatnes diametru 150 mm un putekļu uztvērēju 1 
1.3.35. Pneimatiskā rokas ekscentra slīpmašīna ar pamatnes diametru 150 mm un putekļu uztvērēju 1 
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1.3.36. Slīpkluču komplekts, ar slīppapīra fiksāciju (dažāda izmēra un formas) 1 
1.3.37. Virsbūves taisnošanas instrumentu (āmuru un rokas laktu) komplekts 1 
1.3.38. Plastmasas špaktelēšanas lāpstiņu komplekts Atbilstoši programmas īstenošanai 
1.3.39. Gumijas špaktelēšanas lāpstiņa Atbilstoši programmas īstenošanai 
1.3.40. Izsmidzinātājs gaisa noplūžu noteikšanas šķidrumam 1 
1.3.41. Elektriķu knaibles, izolācijas noņemšanai un uzgaļu fiksēšanai 5 
1.3.42. Atslēgu komplekts devēju izskrūvēšanai 1 
1.3.43. Elektriskais lodāmurs ar statīvu, 100 W 1 
1.3.44. Elektriskais lodāmurs ar termoregulatoru 1 
1.3.45. Instrumentu komplekts cauruļvadu ātro savienojumu demontāžai, montāžai 1 
1.3.46. Palīgierīce skrūvju pievilkšanas leņķa noteikšanai 1 
1.3.47. Instrumentu komplekts vārpstu fiksēšanai (izglītības iestādē esošajiem motoriem) 1 
1.3.48. Gredzenu savilcēju komplekts ar soli 0 līdz 50 mm, 50 līdz100 mm, 100 līdz150 mm 1 
1.3.49. Gredzenu montāžas instrumentu komplekts, ar soli 0 līdz50 mm, 50 līdz100 mm, 100 līdz150 mm 1 
1.3.50. Elastīgo honēšanas galvu komplekts, ar izmēriem no 50 līdz150 mm 1 
1.3.51. Elastīgais indikators slīdgultņiem (plastigage), komplekts ar soli 0.001 mm no 0.01 līdz 0.30 mm  1 
1.3.52. Vārstu pieslīpēšanas ierīce (ar mehānisko, elektrisko vai pneimatisko pievadu) 1 
1.3.53. Spararata pagriešanas instruments 1 
1.3.54. Kloķvārpstas gala blīvslēgu montāžas, demontāžas instrumentu komplekts izglītības iestādē esošajiem motoriem 1 
1.3.55. Gāzu sadales mehānisma vārstu demontāžas instrumentu komplekts 1 
1.3.56. Sprauslu montāžas/demontāžas instrumentu komplekts dažādu konstrukciju sprauslām 1 
1.3.57. Hidraulisko dalītāju pretvārstu montāžas, demontāžas instrumenti 3 
1.3.58. Speciālo instrumentu komplekts hidraulisko cilindru remontam  1 
1.3.59. Dažādu kontaktsparaudņu montāžas instrumentu komplekts (tai skaitā Deutsch un Tyco AMPSEAL) 1 
1.3.60. Instruments harvesteru galvu atzarošanas nažu asināšanas leņķa noteikšanai 1 
1.3.61. Palīginstrumentu komplekts harvesteru galvu zāģu hidraulisko motoru nomaiņai 1 
1.3.62. Palīginstrumentu komplekts hidraulisko sūkņu nomaiņai 1 
1.3.63. Palīginstrumentu komplekts kustīgo salāgojumu tapu montāžai 1 
1.3.64. Eļļu paraugu noņemšanas aprīkojuma komplekts 1 
1.3.65. Zāģa sliežu un ķēžu pārbaudes speciālais instruments 1 
1.3.66. Kārtridža tipa vārstu demontāžas instruments 1 
1.3.67. Riteņu ķēžu un atbalsta kāpurķēžu montāžas instruments 1 
1.3.68. Hidraulisko akumulatoru pārbaudes iekārta 1 
1.3.69. Atsperu savilcēju komplekts 1 
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1.3.70. Bremžu šķidruma atsūcējs 1 
1.3.71. Atslēgu komplekts bremžu cauruļu uzgriežņu atskrūvēšanai 2 
1.3.72. Instrumentu komplekts pārnesumkārbu izjaukšanai (izglītības iestādē esošajām pārnesumkārbām) 1 
1.3.73. Instrumentu komplekts galveno pārvadu izjaukšanai un gultņu regulēšanai (izglītības iestādē esošajiem galvenajiem pārvadiem) 1 

1.4. Diagnostikas iekārtas un mērinstrumenti  
1.4.1. Mērlente, 5 m 5 
1.4.2. Metāla lineāls, 150 mm 1 katram izglītojamajam 
1.4.3. Lineāls (plastmasas) 1 katram izglītojamajam 
1.4.4. Bīdmērs, 150/0,05/40 mm 1 katram izglītojamajam 
1.4.5. Bīdmērs ar dziļummēru 3 
1.4.6. Ārtausts 0 – 50 mm Atbilstoši programmas īstenošanai 
1.4.7. Iekštausts 0 - 50 mm Atbilstoši programmas īstenošanai 
1.4.8. Leņķmērs 00 - 1800 Atbilstoši programmas īstenošanai 
1.4.9. Metāla 900 leņķa stūrenis Atbilstoši programmas īstenošanai 

1.4.10. Trīsstūru lineāls 450 , 150 – 200 mm 1 katram izglītojamajam 
1.4.11. Trīsstūru lineāls 300, 150 – 200 mm 1 katram izglītojamajam 
1.4.12. Mēršablons vītnes profila leņķim M600 Atbilstoši programmas īstenošanai 
1.4.13. Mēršablons vītnes profila leņķim D550 Atbilstoši programmas īstenošanai 
1.4.14. Mērplāksnīšu komplekts rādiusu noapaļojumu mērīšanai Atbilstoši programmas īstenošanai 
1.4.15. Rasēšanas dēlis ar slīdlineālu A4 formāta lapai  1 katram izglītojamajam 
1.4.16. Rasetne ar diviem cirkuļiem un mērcirkuli 1 katram izglītojamajam 
1.4.17. Mehāniskais zīmulis 0,3 mm 1 katram izglītojamajam 
1.4.18. Mehāniskais zīmulis 0,7 mm 1 katram izglītojamajam 
1.4.19. Protektora dziļuma mērītājs 2 
1.4.20. Akumulatora slodzes testeris 1 
1.4.21. Akumulatora testeris (elektronisks) 1 
1.4.22. Aerometrs 1 
1.4.23. Šķidrumu (AdBlue, elektrolīts, dzeses šķidrumi) pārbaudes ierīces - refraktometra komplekts 3 
1.4.24. Multimetrs ar iespēju pārbaudīt diodes un kondensatorus 8 
1.4.25. Skavas ampērmetrs līdz 1000A 2 
1.4.26. Hidrauliskās plūsmas mērīšanas iekārtas komplekts līdz 400 l/min 1 
1.4.27. Droseles komplekts hidrauliskās sistēmas pārbaudei 1 
1.4.28. Bezkontakta digitālais tahometrs 1 
1.4.29. Distances termometrs ar mērīšanas diapazonu no -20 līdz +120 C0 1 
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1.4.30. Decibelometrs  0 līdz 200 dB 1 
1.4.31. Kompresometru komplekts, 0 līdz 20 bar un 20 līdz 60 bar 1 
1.4.32. Stetoskops 2 
1.4.33. Pneimotesteris ar gaisa pievadu, motora cilindru noplūžu pārbaudei 1 
1.4.34. Dzesēšanas sistēmas spiediena un vārstu pārbaudes ierīces komplekts 1 
1.4.35. CO2 indikatora komplekts, dzesēšanas sistēmas pārbaudei 1 
1.4.36. Rokas vakuumsūknis ar manometru un dažādiem pievienošanas uzgaļiem 1 
1.4.36. UV staru lampa (kvarca) 230 V 50 Hz, UV-A viļņa garums 350 nM intensitāte 3 W /m2 1 
1.4.37. Mikrometru komplekts, dažāda izmēra no 0 līdz 125 mm, iedaļas vērtība 0.01 mm  3 
1.4.38. Pulksteņa tipa indikators, iedaļas vērtība 0.01 mm 5 
1.4.39. Pulksteņa tipa indikators, iedaļas vērtība 0.002 mm 3 
1.4.40. Indikatora iekšmērs, mērīšanas diapazons līdz 150 mm, iedaļas vērtība 0.01 mm 2 
1.4.41. Taustmērs, 0.05 līdz 1.0 mm 5 
1.4.42. Magnētiskais indikatora statīvs 5 
1.4.43. Plaknes lineāls (dažādu izmēru) 1 
1.4.44. Atspertausts ar mērīšanas diapazoniem no 0 līdz150 mm (precizitāte 0.01 mm) 1 
1.4.45. Mehāniskais tahometrs 0 līdz 5000 min -1 1 
1.4.46. Endoskops 1 
1.4.47. Digitālais osciloskops, vismaz 4 kanālu, ar ampērmetriem, komplekts 1 
1.4.48. Manometru komplekts šķidruma spiediena mērīšanai, līdz 10 bar, ar dažādiem pievienošanas uzgaļiem  1 
1.4.49. Manometru komplekts gaisa spiediena mērīšanai, līdz 15 bar, ar dažādiem pievienošanas uzgaļiem  1 
1.4.50. Manometru komplekts eļļas spiediena mērīšanai, līdz 50 bar, ar pievienošanas uzgaļiem  1 
1.4.51. Digitāls manometra komplekts ar datu ierakstu funkciju hidrauliskās sistēmas pārbaudei, līdz 600 bar 1 
1.4.52. Plaknes lineālu komplekts (dažādu izmēru) 1 
1.4.53 Bremžu šķidruma testeris 2 
1.4.54. Ultraskaņas testēšanas iekārta 1 
1.4.55. Vibrācijas mērīšanas iekārta 1 
1.4.56. Portatīvais dators ar elektroniskajām datu bāzēm un diagnostikai paredzētām programmatūrām un adapteriem 5 
1.4.57. Speciālās diagnostikas iekārtas lauksaimniecības tehnikas vadības sistēmu pārbaudei Atbilstoši programmas īstenošanai 
1.4.58. Speciālās diagnostikas iekārtas būvtehnikas vadības sistēmu pārbaudei Atbilstoši programmas īstenošanai 
1.4.59. Speciālās diagnostikas iekārtas mežsaimniecības tehnikas vadības sistēmu pārbaudei Atbilstoši programmas īstenošanai 

1.5. Mācību stendi un transportlīdzekļi  
1.5.1. Smagie spēkrati ar vismaz FT5 izmešu klases motoru un slodzes jūtīgo hidraulisko sistēmu 3 
1.5.2. Lietoti transportlīdzekļi montāžas un demontāžas un apkopes darbu apmācībai 3 
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1.5.3. Traktortehnika braukšanas apmācībai 1 
1.5.4. Dažādu modeļu un marku būvniecības tehnika Atbilstoši programmas īstenošanai 
1.5.5. Dažādu modeļu un marku mežizstrādes tehnika Atbilstoši programmas īstenošanai 
1.5.6. Dažādu modeļu un marku lauksaimniecības tehnika Atbilstoši programmas īstenošanai 
1.5.7. Ražas pirmapstrādes mašīnu vai uzskates līdzekļu komplekts Atbilstoši programmas īstenošanai 
1.5.8. Traktortehnika ar precīzo tehnoloģiju aprīkojumu Atbilstoši programmas īstenošanai 
1.5.9. Ar precīzām tehnoloģijām aprīkota lauksaimniecības tehnika Atbilstoši programmas īstenošanai 

1.5.10. Mazā būvniecības tehnika (motorinstrumenti u.c.) Atbilstoši programmas īstenošanai 
1.5.11. Mazā mežsaimniecības tehnika (motorinstrumenti u.c.) Atbilstoši programmas īstenošanai 
1.5.12. Mazā lauksaimniecības tehnika (motorinstrumenti u.c.) Atbilstoši programmas īstenošanai 
1.5.13. Transportlīdzekļi vai stendi ar mikroklimata uzturēšanas sistēmu 2 
1.5.14. Lietotu transportlīdzekļu mezglu komplekts montāžas un demontāžas darbu veikšanai 1 
1.5.15. Dažādu modeļu būvniecības tehnikas simulatoru komplekts 1 
1.5.16. Dažādu modeļu mežizstrādes tehnikas simulatoru komplekts 1 
1.5.17. Stends ar Common Rail dīzeļmotoru  1 
1.5.18. Uzskates līdzekļu komplekts (detaļu paraugi, plakāti u.c.) par izjaucamu un neizjaucamu savienojumu remonta metodēm un 

detaļām 
1 

1.5.19. Uzskates līdzekļu komplekts par darba drošības noteikumiem un iespējamiem riskiem mehānisko transportlīdzekļu  remonta 
uzņēmumā  

1 

1.5.20. Uzskates līdzekļu komplekts par celšanas iekārtām, to lietošanas noteikumiem  1 
1.5.21. Uzskates līdzekļu komplekts par tīrīšanas iekārtām un līdzekļiem, to lietošanas noteikumiem  1 
1.5.22. Uzskates līdzekļu komplekts par detaļu un mezglu savienojumu veidiem un montāžas metodēm, lietojamiem instrumentiem  1 
1.5.23. Uzskates līdzekļu komplekts par riepu veidiem un to uzbūvi 1 
1.5.24. Uzskates līdzekļu komplekts par riteņu disku veidiem un to uzbūvi 1 
1.5.25. Uzskates līdzekļu komplekts par riepu bojājumu veidiem 1 
1.5.26. Uzskates līdzekļu komplekts par riepu remonta tehnoloģijām  1 
1.5.27. Uzskates līdzekļu komplekts par virsbūves detaļu virsmu sagatavošanas tehnoloģiju 1 
1.5.28. Dažādas riepas ar defektiem, komplekts 1 
1.5.29. Transportlīdzekļu virsbūves detaļu komplekts 1 
1.5.30. Elektroniskais dastmērs 1 
1.5.31. Tīkla un atbalsta ķēžu komplekts izglītības iestādē esošajai mežsaimniecības tehnikai  1 
1.5.32. Mācību modeļi dažādiem pārvadu un mehānismu veidiem, komplekts  1 
1.5.33. Uzskates līdzekļu komplekts par elektrotehnikas pamatiem 1 
1.5.34. Kardāna vārpstu komplekts (dažādu izmēru), demontāžas, montāžas darbiem 1 
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1.5.35. Uzskates līdzekļu komplekts (detaļu griezumi, plakāti u.c.) par transmisijas un gaitas iekārtas mezgliem un agregātiem 1 
1.5.36. Uzskates līdzekļu komplekts par mikroklimata uzturēšanas sistēmām un to elementiem 1 
1.5.37. Darbināms dzirksteļaizdedzes motors, ar iespēju regulēt degmaisījuma sastāvu un aizdedzes momentu 1 
1.5.38. Dīzeļmotora stends ar Common Rail degvielas sistēmu 1 
1.5.39. Stends ar smago spēkratu pneimatisko bremžu sistēmu  1 
1.5.40. Darbināms hidrauliskās sistēmas stends, pārbaudes mērījumu veikšanai 1 
1.5.41. Hidraulisko agregātu griezumu, plakātu u.c. komplekts 1 
1.5.42. Pneimatisko agregātu griezumu, plakātu u.c. komplekts 1 
1.5.43. Hidraulisko sistēmu agregātu komplekts, izjaukšanai un salikšanai 1 
1.5.44. Pneimatisko sistēmu agregātu komplekts, izjaukšanai un salikšanai 5 
1.5.45. Hidraulisko cauruļvadu savienojumu veidu uzskates materiālu komplekts 1 
1.5.46. Stendu komplekts par dažādām lopkopības fermu mobilajām un stacionārajām iekārtām 1 
1.5.47. Stendu komplekts ar dažādu konstrukciju traktortehnikas agregātiem (motors, transmisija, stūres iekārta, bremžu sistēma, uzkares 

sistēma, elektrosistēma, hidrosistēma, pneimosistēma)  
1 

1.5.48. Stendu komplekts ar dažādas konstrukcijas mežizstrādes traktortehnikas agregātiem (transmisija, elektrosistēma, hidrauliskās 
sistēmas, rāmji, manipulatori) 

1 

1.5.49. Stendu komplekts ar dažādas konstrukcijas mežizstrādes harvetseru galvu agregātiem (rāmji, atzarošanas naži, padeves ruļļi, 
hidrauliskās sistēmas agregāti). 

1 

1.5.50. Stendu komplekts ar mežsaimiecības tehnikas specifiskiem agregātiem 1 
1.5.51. Tīkla un atbalsta ķēžu komplekts izglītības iestādē esošajai mežsaimniecības tehnikai 1 
1.5.52. Stendu komplekts ar dažādas konstrukcijas būvtehnikas agregātiem  (transmisija, hidrauliskās sistēmas u.c.) 1 
1.5.53. Stendu komplekts ar dažādiem būvniecības tehnikas specifiskiem agregātiem 1 
1.5.54. Stendu komplekts ar būvtehnikas 2D un 3D precīzās tehnoloģijas komponentēm 1 
1.5.55. Stendu komplekts ar dažādu konstrukciju lauksaimniecības tehnikas mezgliem (pārvadi, darba mehānismi u.c.) 1 

2. Materiāli, palīgmateriāli u.tml.  

2.1. Tehniskā dokumentācija izglītības iestādē esošajai traktortehnikai Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.2. Tehniskā dokumentācija izglītības iestādē esošajiem smago spēkratu hidrauliskajām sistēmām Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.3. Tehniskā dokumentācija izglītības iestādē esošajiem hidrauliskās sistēmas agregātiem Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.4. Tehniskā dokumentācija izglītības iestādē esošajiem pneimatiskās sistēmas agregātiem Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.5. Tehniskā dokumentācija izglītības iestādē esošajiem elektroiekārtu agregātiem un mezgliem Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.6. Tehniskā dokumentācija izglītības iestādē esošajiem motoriem Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.7. Tehniskā dokumentācija izglītības iestādē esošajai lauksaimniecības tehnikai Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.8. Tehniskā dokumentācija izglītības iestādē esošajai mežsaimniecības tehnikai Atbilstoši programmas īstenošanai 
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2.9. Tehniskā dokumentācija izglītības iestādē esošajai būvtehnikai Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.10. Dažādu veidu materiālu un izmēru kniežu paraugi Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.11. Skrūvju un uzgriežņu paraugi Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.12. Paplākšņu un fiksācijas detaļu paraugi Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.13. Savienojumu paraugi (rievsavienojumi, ierievju savienojumi, tapu savienojumi Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.14. Gultņu paraugi Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.15. Blīvju un blīvslēgu paraugi Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.16. Plastmasas stiprinājuma detaļu paraugi Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.17. Dažādu metālu un plastmasas materiālu paraugi Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.18. Vulkanizācijas ielāpi Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.19. Riepu remonta diegu komplekts. Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.20. Riepu remonta sēnīšu komplekts. Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.21. Riepu remonta konusu komplekts. Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.22. Riepu un kameru remonta ķīmisko materiālu komplekts. Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.23. Skavu tipa balansēšanas atsvariņu komplekts. Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.24. Līmējamo balansēšanas atsvariņu komplekts. Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.25. Ventiļi ar apvalkiem Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.26. Ventiļu apvalku hermētiķis Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.27. Riepas apmales hermētiķis Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.28. Metāla rotējošā suka D -125 mm Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.29. Dimanta rupjapstrādes slīpdisks protektora virskārtas atdalīšanai D -125 mm Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.30. Regulējamas līmspīles Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.31. Līme atsvariņiem Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.32. Skrāpji virsmu tīrīšanai Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.33. Ķīmiskie mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi  Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.34. Sukas virsmu tīrīšanai Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.35. Ziežvielas  Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.36 Līme skrūvju fiksācijai  Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.37. Metāla zāģu asmeņi Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.38. Metināmā stieple tēraudam 0,8 mm Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.39. Griešanas diski metālam 125x1 Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.40. Slīpēšanas diski, 125 x 22 mm Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.41. Slīpēšanas diski, vēdekļveida, 125 x 22 mm, P 80 Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.42. Slīpēšanas diski, vēdekļveida, 125 x 22 mm, P 120 Atbilstoši programmas īstenošanai 
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2.43. Neilona slīpdisks metālam,125 mm Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.44. Stiepļu ripa taisniem sariem, vītne M/14; D 100 mm Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.45. Stiepļu ripa 50 x 7 x 10 x 6 mm Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.46. Kvarca smiltis smilšu strūklas iekārtai Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.47. Attaukošanas šķīdinātājs (silikona noņemšanai) Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.48. Šķīdinātājs 646 (instrumentu tīrīšanai) Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.49. Špaktelēšanas tepe, universāla Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.50. Špaktelēšanas tepe  ar stikla šķiedru Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.51. Grunts epoksīda Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.52. Rūsas pārveidotājs ar epoksīda piedevu (krāsojams)  Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.53. Maskēšanas līmlente, ūdensizturīga, platums 19 mm  Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.54. Maskēšanas līmlente, platums no 40 līdz 60 mm  Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.55. Slīpdiski smilšpapīra, 150 mm diametrs, P 80 Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.56. Slīpdiski smilšpapīra, 150 mm diametrs, P 120 Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.57. Slīpdiski smilšpapīra, 150 mm diametrs, P 240 Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.58. Virsbūves krāsojuma aizsargvasks  Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.59. Benzīns  Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.60. Dīzeļdegviela  Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.61. Petroleja Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.62. Antifrīzs (dažādu veidu) Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.63. Motora eļļa (dažāda veida) Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.64. Hermētiķi (dažādu veidu)  Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.65. Dzesēšanas šķidrumi Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.66. Hidraulisko sistēmu eļļa Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.67. Transmisijas eļļas  Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.68. Bremžu šķidrums  Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.69. AdBlue šķidrums Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.70. Metāla stiepļu suka Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.71 Rulonu ietinamā plēve  Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.72. Rulonu aukla  Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.73. Rulonu siets  Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.74. Naftas produktu absorbents  Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.75. Harvetseru galvu zāģa sliedes un ķēdes (dažādu veidu) Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.76. Sortimentu marķēšanas krāsa (sarkana; zila) Atbilstoši programmas īstenošanai 
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2.77. Elektriskais vads ar izolāciju Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.78. Dažādu izmēru un veidu spailes Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.79. Izolācijas lente Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.80. Eļļas filtri Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.81. Bremžu loku uzlikas Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.82. Dažāda veida kniedes Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.83. Smago spēkratu spuldzes (dažāda veida) Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.84. Līmes plastmasas materiāliem  Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.85. Aerosols elektroiekārtas savienojumu tīrīšanai Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.86. Aerosols bremžu sistēmas detaļu apkopei Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.87. Aerosols gumijas izstrādājumu apkopei Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.88. Smilšpapīra lente, graudainība P80 – 120 – 240 Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.89. Detaļu mazgājamais šķidrums Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.90. Otas dažādu izmēru Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.91. Serdeņi mehāniskam zīmulim 0,3mm, ar cietību HB Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.92. Serdeņi mehāniskam zīmulim 0,3mm, ar cietību H Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.93. Serdeņi mehāniskam zīmulim 0,7mm, ar cietību HB Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.94. Serdeņi mehāniskam zīmulim 0,7mm, ar cietību H Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.95. Šķēres papīram Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.96. Papīra nazis Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.97. A4 formāta rasēšanas papīrs Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.98. A4 formāta milimetru papīrs Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.99. Vienkāršas ģeometriskas figūras Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.100. Saliktas ģeometriskas figūras Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.101. Detaļu paraugi skicēšanai Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.102. Urbju komplekts Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.103. 0.8 mm tērauda elektrometināšanas stieple  Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.104. Acetons attaukošanai Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.105. Aerosols urbja dzesēšanai Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.106. Lodalva Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.107. Kolofonijs Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.108. Eļļa vītņu griešanai Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.109. Rotējošās stiepļu sukas, diametrs 125mm Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.110. Griešanas diski alumīnijam, diametrs 125mm Atbilstoši programmas īstenošanai 
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2.111. Griešanas diski nerūsējošam tēraudam, diametrs 125mm Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.112. Elektrisko vadu komplekts, dažādu šķērsgriezumu, garums 10 m Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.113. Vadu uzgaļi, dažādu veidu un izmēru Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.114. Elektriskie drošinātāji, dažādu izmēru un nominālu Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.115. Elektriskie slēdži dažādu veidu un izmēru Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.116. Elektromagnētiskie releji Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.117. Destilēts ūdens, 1 l iepakojumā Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.118. Elektrolīts, 1 l iepakojumā Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.119. Akumulatora baterija 12V (vismaz 50 Ah) Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.120. Aerosols motora detaļu attaukošanai Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.121. Vārstu pieslīpēšanas pasta (dažāda raupjuma) Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.122. CO2 reaģents dzesēšanas sistēmas pārbaudei Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.123. Fluorescenta krāsviela eļļas un dzesēšanas šķidrumu noplūžu noteikšanai Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.124. Mīkstmetāla suka Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.125. Mikroklimata uzturēšanas sistēmu dezinfekcijas materiāli Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.126. Rezervuārs ar aukstumnesēja vielu Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.127. Krāsviela noplūžu pārbaudei Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.128. Transmisijas eļļa (dažādu veidu) Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.129. Bremžu šķidrums Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.130. Aerosols bremžu sistēmas detaļu apkopei Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.131. Dzesēšanas šķidrums (dažādu veidu) Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.132. Darba uzdevuma veidlapu paraugi Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.133. Tehniskās datu bāzes par transportlīdzekļu detaļu nomaiņas laikiem Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.134. Transportlīdzekļu rezerves daļu katalogi vai interneta resursi, ar detaļu cenām Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.135. Dokumentācijas paraugi par dažādu transportlīdzekļu normstundu izmaksām  Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.136. Transportlīdzekļu remonta nozarei saistošie darba un vides aizsardzības normatīvie dokumenti Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.137. Transportlīdzekļu pieņemšanas un nodošanas un nodošanas aktu veidlapas Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.138. Bīstamo atkritumu uzskaites žurnāla veidlapas Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.139. Transportlīdzekļu tehnisko apkopju veidlapu paraugi Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.140. Uzskates līdzekļi par individuālajiem un kolektīvajiem darba aizsardzības līdzekļiem transportlīdzekļu remonta uzņēmumos Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.141. Individuālo aizsardzības līdzekļu komplekts Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.142. Tehniskie dvieļi un salvetes Atbilstoši programmas īstenošanai 
2.143. Salona maskēšanas komplekts (stūres, sēdekļu, pedāļu, sviru pārklāji) Atbilstoši programmas īstenošanai 

  


