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KAS MĒS ESAM
Sertifikācijas centru asociācija-ABA ir
“bezpeļņas”starptautiska izglītības un 

sertifikācijas centru asociācija. 
Kā regulēta struktūra ABA sertificē nacionālo

kvalifikāciju sertifikātus starp
partnerorganizācijām visā pasaulē. 

KO MĒS DARĀM
ABA cenšas uzlabot drošības standartus, 
mobilitāti un profesionālās kompetences

līmeni dažādās nozarēs. 
ABA garantē augstas kvalitātes kvalifikāciju, 

nodrošinot darba iespējas mūsu kandidātiem
un sniedzot skaidru priekšstatu darba

devējiem par  viesstrādnieku.

MŪSU VĪZIJA, MISIJA & MOTO
ABA virza tās vīzija, misija un moto.

Vīzija
‘Nacionāla sertifikācija, starptautiska

atzīšana’
Misija

‘Nelaimes gadījumu un nāves gadījumu
skaita samazināšana’

Moto
‘Kvalittatīvi drošības standarti’

24/7- kvalifikācijas pārbaude tiešsaistē24/7- kvalifikācijas pārbaude tiešsaistē

Nacionāla sertifikācija
starptautiska atzīšana

Likums nosaka, ka: Darba devējiem 
jānodrošina, lai darbinieki saņemtu 

atbilstošu apmācību.
ABA sertifikācija nodrošina, ka darba devēji

pilda savus juridiskos pienākumus.

ABA kvalifikācijas shēmas atbilst
Apvienotās Karalistes un ES 

juridiskajām saistībām
• The Health and Safety at Work etc 

Act 1974
• Directive 2009/104/EC
Un apstiprinātas vadlīnijas: 
• PUWER (Provision and Use of Work 

Equipment Regulations 1998) utt.
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• Starptautiskie motorzāģu sertifikāti
•ICC1/ECC1 Motorzāģu apkope un šķērsgriešana, ICC2/ECC2 
Koku gāšanas pamatmetodes, ICC3/ECC3 Advancētas koku 
gāšanas metodes, ICC4/ECC4 Vējgāžu koku zāģēšana.

• Starptautiskie arboristu sertifikāti
A1 Kokā kāpšana, Rokaszāģa izmantošana & Glābšanas
tehnikas, A2 Darbs kokā ar motorzāģi, A3 Koka nozāģēšana
pa daļām, A4 Koku kopšanas tehnikas
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ABA profesionālās kvalifikācijasABA profesionālās kvalifikācijas

• International Machinery Certificates  
M1 Mobilās pacelšanas platformas (pacēlāji), M1a Darbs ar
motorzāģi mobilās pacelšanas platformās M2 Darbs ar
krūmgriezi M3 Darbs ar šķeldotāju, M4 Darbs ar
teleskopisko zāģi, M5 Darbs ar dzīvžoga šķērēm, M6 Darbs
ar celmu frēzi, M7 Darbs ar paaugstinātas pārgājības
transportlīdzekli (kvadraciklu), utt
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• Starptautiskie LOLER sertifikāti
LE1 Pacelšanas aprīkojuma pārbaudes metodes, 
LE2 Pacelšanas iekārtu pārbaudes metodes

• Starptautiskie pirmās palīdzības
sertifikāti IEFA-F Pirmā palīdzība mežsaimniecībā

ABA Starptautiskie vērtētājiABA Starptautiskie vērtētāji

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas izveidei nenozīmē satura

apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru uzskatus, un Komisija nevar būt

atbildīga par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu.
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