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Asoc.profesore, Dr.oec. Ingūna Jurgelāne-Kaldava

RTU IEVF Starptautisko ekonomisko sakaru,  transporta ekonomikas un loģistikas katedra 

LOĢISTIKA – ŠODIEN UN RĪT
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https://www.youtube.com/watch?v=o0iz3llVPL8

https://www.youtube.com/watch?v=o0iz3llVPL8
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Kas ir loģistika?

Rīgas Tehniskā universitāte

...viens no piegādes ķēdes procesiem, kas plāno, ievieš un 

kontrolē efektīvu preču, pakalpojumu un ar to saistītās informācijas

turpvērsto un reverso kustību starp to izcelsmes un patēriņa vietu, 

ar mērķi nodrošināt klientu prasības. 

/Piegādes Ķēdes Vadības Profesionāļu Padomes

definīcija, 2002.g./ 
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Loģistika kokrūpniecības nozarē

Rīgas Tehniskā universitāte
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Citās nozarēs….

Rīgas Tehniskā universitāte
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Loģistikas mērķi

Rīgas Tehniskā universitāte

Izmaksu 
samazināšana

Klientu pieprasījuma

maksimāla apmierināšana



99

Loģistikas pamatdarbības veidi

Rīgas Tehniskā universitāte
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Loģistikas 7P

Rīgas Tehniskā universitāte

Nodrošināt

 pareizo produktu;

 pareizā daudzumā un

pareizā kondīcijā (stāvoklī);

 pareizā vietā;

 pareizā laikā;

 pareizajam klientam;

 pie pareizām izmaksām.

(Institute of Logistics)
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Koordinējot piegādes ķēdes posmu procesus kā 

sistēmu, var samazināt kopējas izmaksas

Loģistikas kopējās izmaksas Eiropas Savienības firmām vidēji 

palielina preces vērtību par 25-40%:

 10-15% - transports;

 5-10% - glabāšana sadales punktos;

 5-10% - krājumu uzturēšana;

 5-10% - administrācijas izmaksas.

Vidēji rūpniecībā – 25%, tirdzniecībā – 35%.
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Transporta  sistēmas ietver

 Transporta līdzekļus; 

 Pārvadājumus; 

 Transporta infrastruktūru;

 Transporta līdzekļu reģistrāciju, licencēšanu, sertificēšanu;

 Remontus, apkopes; 

 Nodarbinātību; 

 Uzņēmējdarbību.
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 Autoceļi, ielas, tilti, viadukti un caurbrauktuves, kustības vadības centri, stāvlaukumi 

un

 piestātnes (pasažieru iekāpšanai/izkāpšanai, arī kravu kraušanai), luksofori

 Dzelzceļa sliedes, pārmijas, uzbērumi, tilti, viadukti, vilcienu kustības vadības centri, 

stacijas, signalizācijas un sakaru sistēmas 

 Cauruļvadi (naftas vadi, naftas produktu vadi, gāzes vadi) un sūkņu stacijas 

 Gaisa ceļi, navigācija, lidlauki, skrejceļi, lidostas (piestātnes pasažieru 

iekāpšanai/izkāpšanai, arī kravu kraušanai), lidojumu vadības centri

 Ūdens ceļi, navigācija, ostas, reidi, kanāli un piestātnes, kuģu vadības centri 

(kapteiņa dienests)

Transporta infrastruktūra
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Transporta  līdzekļi

Refrižeratori Izotermi

23.08.2019.Rīgas Tehniskā universitāte



1515

Transporta  līdzekļi

 Gāzturbīnlokomotīves Automotrises
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Transporta  līdzekļi

 Dīzeļlokomotīves Elektrolokomotīves
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Transporta  līdzekļi

 Pašizgāzēji Auto cisternas
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Transporta  līdzekļi

 Puspiekabe (meža izvedējs) Piekabe
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Transporta  līdzekļi

 autobusi
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Transporta  līdzekļi

 Motorvagoni

23.08.2019.Rīgas Tehniskā universitāte



2121

Transporta  līdzekļi

 Pasažieru kuģi
Kruīzu laineri
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Silja_Festival_May_2005.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Silja_Festival_May_2005.jpg
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Transporta  līdzekļi

 Pasažieru kuģi 
upju pasažieru kuģi kuģi uz gaisa spilveniem
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Transporta  līdzekļi

 Kravu kuģi
tankeri rolkeri
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Supertanker_AbQaiq.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Supertanker_AbQaiq.jpg
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Transporta  līdzekļi

 Kravu kuģi
konteinervedis gāzvedis
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Transporta  līdzekļi

 Lidmašīnas
pasažieru transporta
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 Kādi iespējamie riska faktori?

 Galvenais – cilvēkfaktora risks!!!

Riski transportēšanas procesā

Rīgas Tehniskā universitāte 23.08.2019.
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 Latvijas lielākais transporta nozares uzņēmums pēc apgrozījuma AS "Latvijas Dzelzceļš" 

meitasuzņēmums "LDz Cargo»

 autopārvadātājs "Kreiss"

 SIA "Rīgas satiksme" 

 aviokompānija "Smartlynx Airlines"

 aviotransporta uzņēmums "PrimeraAir Nordic" 

 auto rezerves daļu vairumtirgotājs "Inter Cars Latvija"

 Kravu pārvadātājs pa dzelzceļu "Baltijas tranzīta serviss" un "Latvijas Dzelzceļa" 

meitasuzņēmums "LDz Ritošā sastāva serviss«

 transporta un loģistikas uzņēmums SONORA  …….

LIELĀKIE LOĢISTIKAS NOZARES 

UZŅĒMUMI LATVIJĀ
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Kāpēc loģistika ir svarīga?

Rīgas Tehniskā universitāte

LATVIJĀ

 Transporta un uzglabāšanas nozare ap 6 % pievienotās vērtības no IKP 

(2018.g.);

 2017./2018.gadā pēc LURSOFT datiem šajā nozarē Latvijā darbojas ap 9389 

uzņēmumu;

 5.2 miljardi EUR apgrozījums 2017./2018. gadā;

 nodarbināti 12.4% (77 832) iedzīvotāju no visiem nodarbinātajiem ar vidējo 

darba samaksu virs 850€ (2017.2018.g.).
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https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/transports-turisms/transports/meklet-tema/2598-transporta-darbiba-2018-gada
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Ko nozare vēlas?
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Pieprasījums pēc darba spēka 

https://www.cv.lv/darba-sludinajumi/transports-logistika

Profesiju karte

https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/nozkval/NKSK_transports.pdf

Rīgas Tehniskā universitāte 23.08.2019.
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Akadēmiskās (AP) vai profesionālās (PP) 

izglītības programmas?

AP ~ 3g., 
uzdevums nav 
sagatavot konkrētai 
profesijai, bet sniegt 
noteikta līmeņa 
zināšanas attiecīgā 
zinātnes nozarē.

PP - 4.g., speciālie 
priekšmeti no 1. kursa. 
Galvenais uzdevums –
sagatavot augsti 
kvalificētus speciālistus

Mācību 
ilgums, 
saturs

AP –nav 
vai līdz 2 
nedēļām 

PP – 26 
nedēļas 
(6,5 mēn.) 

Prakses 
garums

3923.08.2019.



4040

Izglītības iespējas loģistikā (I)

Rīgas Tehniskā universitāte

 Loģistikas darbinieks

 (trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis);

 Pienākumi:

 patstāvīgi nodrošina kravas (preču) plūsmas transportēšanas fizisku izpildi, kas ietver 
plānošanu, organizēšanu un kontroli, lai nodrošinātu laicīgu un efektīvu kravas (preču) 
piegādes procesu.

 Loģistikas darbinieks ir nodarbināts transporta, loģistikas, ražošanas vai tirdzniecības 
uzņēmumos
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Izglītības iespējas loģistikā (II)

Rīgas Tehniskā universitāte

 Loģistikas speciālists 

 (ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis);

 koordinē preču plūsmas un krājumus; 

 analizē uzņēmuma loģistikas izmaksas, sadarbībā ar tirgvedības, iepirkumu vai pārdošanas 

speciālistiem un koordinē pasūtījumus krājumu papildināšanai; seko pasūtīto piegāžu 

atrašanās vietai piegādes procesā un pēc nepieciešamības nodrošina to izkraušanu un 

glabāšanu

Strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar loģistiku, starptautiskiem un nacionāliem kravu vai pasažieru 

pārvadājumiem, vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību, ražošanu un pakalpojumu sniegšanu, kā arī 

valsts un pašvaldību institūcijās, kuru darbība ir saistīta ar transporta un/vai loģistikas nozari vai paredz 

loģistikas darbību organizēšanu, vai strādā kā pašnodarbinātā persona, vai individuāls komersants
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Izglītības iespējas loģistikā (III)

Rīgas Tehniskā universitāte

 Loģistikas vadītājs 

 piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis

 Pienākumi – vada, organizē, koordinē un kontrolē
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Izglītības iespējas loģistikā (IV)

Rīgas Tehniskā universitāte

 Piegādes ķēdes vadītājs
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 Rīgas Tehniskā koledža, kvalifikācija Loģistikas speciālists;

 Ekonomikas un kultūras augstskolā “Starptautiskie tirdzniecības darījumi un loģistika”, 

kvalifikācija Loģistikas speciālists;

 Rīgas Tehniskā universitāte “Uzņēmējdarbības loģistika”, kvalifikācija Loģistikas 

struktūrvienības vadītājs;

 Rīgas Aeronautikas institūts ‘Starptautisko pārvadājumu loģistika”, kvalifikācija Loģistikas 

struktūrvienības vadītājs;

 Transporta un sakaru institūts “Transporta un biznesa loģistika”, kvalifikācija Vadītājs 

transporta un biznesa loģistikā;

 BA Turība “Biznesa loģistikas vadība” – kvalifikācija Uzņēmuma vadītājs

Kur mācīties?

Rīgas Tehniskā universitāte 23.08.2019.
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Statistikas dati par RTU prof. bakalauru programmu 

«UZŅĒMĒJDARBĪBAS LOĢISTIKA» 2010.-2018.g.

Study

year

Budget places

in the 1.year

Application

s for budget 

places

Charge

places

Application

s for charge

places

Part time 

application

s

2010/2011 5 429 200 210 19

2011/2012 10 545 200 256 21

2012/2013 6 485 200 276 29

2013/2014 5 378 200 217 22

2014/2015 8 384 * 191 22

2015/2016 10 322 * 145 23

2016/2017 10 339 * 131 17

2017/2018 5 228 * 115 26

2018/2019 4 195 * 99 22

2019/2020.g.      7 213 60
23.08.2019.45
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 https://www.youtube.com/watch?v=jwu9SX3YPSk
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PALDIES PAR UZMANĪBU!


