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Transporta un 

loģistikas 

 
SĒDES PROTOKOLS Nr. 6-10.9.1/20-1 

 

2020. gada 26.februārī 

Sēde notiek: Kalnciema ielā 6, Rīgā, RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē 

 

Ar balsstiesībām sēdē piedalās:  

 

Valsts puse 

Ilze Buligina Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības 

departamenta vecākā eksperte 

Inta Rozenšteine Satiksmes ministrijas Attīstības un finanšu plānošanas departamenta 

direktora vietniece 

Una Rogule Lazdiņa Ekonomikas ministrijas Nozaru politikas departamenta vecākā eksperte 

 

Darba devēju puse 

Aivars Gulbis 
Latvijas nacionālā kravas ekspeditoru un loģistikas asociācija (LAFF) 

prezidents 

Andris Bartkevičš 
VAS "Latvijas dzelzceļš" Karjeras vadības un personāla atlases centra 

vadītāja vietnieks attīstības jautājumos 

Ingūna Jurgelāne-

Kaldava 

Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru un loģistikas asociācijas (LAFF) 

pārstāve  

Ivo Ošenieks Latvijas Pasažieru pārvadājumu asociācijas valdes priekšsēdētājs  

Jāzeps Spridzāns  Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents  

Kalvis Innuss VAS "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistra vadītāja vietnieks 

 

Pieaicinātie 

Anete Jekuma LDDK NEP koordinatore 

Vineta Fortiņa RTU Projektu un attīstības departamenta Projektu Sagatavošanas un 

attīstības nodaļas vadītāja 

 

Sēdē nepiedalās:  

 

Valsts puse 

Pāvels Beļisovs 
Nodarbinātības valsts aģentūra, ES fondu projektu departamenta 

direktors 

 

Darba ņēmēju puse 

Aleksandrs Muhlinkins 
Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības 

priekšsēdētāja vietnieks 

Dace Tarasova 
Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku 

arodbiedrības (LAKRS) juriste 

Svetlana Gjurdžjana 
Latvijas Ūdenstransporta darbinieku federatīvā arodbiedrības (ŪTAF) 

priekšsēdētāja asistente 

 

Darba devēju puse 

Ģirts Ivanovs VAS "Latvijas Pasts" autotransporta dienesta vadītājs 
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Valentīna Labonarska Autopārvadātāju asociācija "Latvijas auto" mācību projektu vadītāja 

Vladimirs Zvonarevs Latvijas Transporta attīstības un izglītības asociācija (LaTAIA) valdes 

loceklis 

 

Sēdi vada: Jāzeps Spridzāns, Transporta un loģistikas nozares ekspertu padomes (turpmāk – TL 

NEP) priekšsēdētājs. 

Protokolē: Anete Jekuma, NEP koordinatore. 

Sēde tiek atklāta: plkst. 15.05. 

 

Darba kārtība: 

1. Darba kārtības saskaņošana – Jāzeps Spridzāns, NEP priekšsēdētājs; 

2. Informācija par paveikto un notikumiem kopš iepriekšējās TL NEP sēdēs – Anete Jekuma, 

LDDK NEP koordinatore; 

3. Pārskats par LDDK sagatavoto nozares izglītības statistisko informāciju – Rota Brūna, 

LDDK NEP koordinatore datu analīzes jomā; 

4. Par audzēkņu uzņemšanu PIKC "Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikums" kvalifikācijā 

"Loģistikas darbinieks" 2020.gadā – Ingūna Jurgelāne–Kaldava, TL NEP priekšsēdētāja 

vietniece; 

5. Priekšlikumi profesionālās izglītības programmu un izglītojamo skaita plānojumā valsts 

budžeta finansētās profesionālās izglītības programmās 2021.-2022.gadam – Anete Jekuma, 

LDDK NEP koordinatore; 

6. Informācija par RTU aktivitātēm INTERREG CB projektā par loģistikas izglītības moduļu 

izveidi – Vineta Fortiņa, RTU projektu vadītāja, Ingūna Jurgelāne-Kaldava, TL NEP 

priekšsēdētāja vietniece; 

7. Pārskats par nozares profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību 

aktualizēšanas nepieciešamību – Anete Jekuma, LDDK NEP koordinatore; 

8. Par izstrādātajiem grozījumiem PIL, kas skar NEP kompetenci. Tekošā informācija – Jāzeps 

Spridzāns, NEP priekšsēdētājs; 

9. TL NEP darbības plāns 2020.gadam – Jāzeps Spridzāns, Ingūna Jurgelāne-Kaldava, Anete 

Jekuma; 

10. TL NEP vadības pārvēlēšana (atbilstoši nolikumam) – Jāzeps Spridzāns; NEP 

priekšsēdētājs; 

11. Dažādi jautājumi. Priekšlikumi nākamajai NEP sēdei. 

 

1. jautājums 

Darba kārtības saskaņošana – J. Spridzāns 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

J. Spridzāns iepazīstina klātesošos ar sanāksmes darba kārtību. Sēde, atbilstoši nolikumam, 

ir lemtspējīga. Vaicā, vai ir priekšlikumi darba kārtībai un iepriekšējās sēdes protokola precizēšanai. 

Priekšlikumu nav. 

 

Nolemj:  

1.1. Apstiprināt darba kārtību un 06.11.2019. TL NEP sēdes protokolu. 

 

2. jautājums 

Informācija par paveikto un notikumiem kopš iepriekšējās TL NEP sēdēs – A.Jekuma  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A.Jekuma sniedz informāciju, ka laikā posmā kopš iepriekšējās TL NEP sēdes 06.11.2019 ir 

sniegti priekšlikumi valsts budžeta finansēto profesionālās izglītības programmu un audzēkņu skaita 

uzņemšanai 2020.gadā, sniegti priekšlikumi valsts budžeta finansēto studiju vietu piešķiršanai 

2020.gadam, sagatavoti priekšlikumi mācību piedāvājuma izveidei ESF projektā Nr. 

8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide", deleģēts TL NEP 
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eksperts PS "Loģistikas speciālists" izvērtēšanai, sniegti saskaņojumi mācību aprīkojuma iegādei 

SAM 8.1.3. projekta ietvaros Daugavpils tehnikumam, Liepājas Jūrniecības koledžai. Veicināta 

DVB mācību īstenošana, saskaņojot uzņēmumu SIA "AD Baltic" DVB mācību izpildei izglītības 

programmā "Telemehānika un loģistika" kvalifikācijā "Loģistikas darbinieks". 

 

Nolemj:  

2.1. Pieņemt zināšanai A.Jekumas sniegto informāciju. 

 

3. jautājums 

Pārskats par LDDK sagatavoto nozares izglītības statistisko informāciju – R.Brūna  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

R.Brūna sniedz informāciju par jaunizveidoto platformu nep.lddk.lv. Datu rīks ir veidots no 

divām datu kopām – PROF2 atskaites un Valsts izglītības satura centra (VISC) statistikas par 

profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultātiem. Norāda, ka liels darba apjoms bija jāiegulda datu 

"tīrīšanā", kas bija jāveic manuāli.  

R.Brūna turpina, ka sadaļā "Izglītības iestādes" ir atspoguļota informācija par audzēkņu un 

profesionālās kvalifikācijas ieguvēju skaitu izglītības iestādēs pa gadiem. Izglītības iestādes ir 

parādītas ģeogrāfiski pēc to atrašanās vietas, kur ar sarkanu iezīmēti ir profesionālās izglītības 

kompetences centri (PIKC). Sadaļā "Kvalifikācijas" ir atspoguļota informācija par audzēkņu un 

profesionālās kvalifikācijas ieguvēju skaitu pa kvalifikācijām nozarē. Uzskatāmi ir parādīta 

profesionālās kvalifikācijas eksāmena vidējā atzīmē visās izglītības iestādēs, kā arī informācija par 

izglītības programmu finansēšanas veidu.   

NEP locekļi papildina, ka būtu labi, ja informācija atspoguļotos ne tikai par IZM pakļautībā 

esošajām izglītības iestādēm, bet arī par privātajām. 

R.Brūna atbild, ka pie profesionālās kvalifikācijas ieguvēju skaita parādās informācija par 

izglītības iestādēm, izglītības programmām, kuras ir akreditētas un licencētas, piešķirot 

kvalifikāciju. 

I.Buligina informē, ka arī par privātajām izglītības iestādēm vai mācību centriem dati ir, bet 

jāturpina darbs šo datu kvalitātes uzlabošanai. Norāda, ka šobrīd notiek diskusijas, kā sadarboties ar 

Valsts ieņēmuma dienestu, lai veiktu absolventu nodarbinātības monitoringu profesionālajā vidējā 

izglītībā. Notiek darbs, lai veidotu izsekojamību un noteiktu, kur absolvents aiziet strādāt, vai 

absolvents turpina izglītību nozarē, vai strādā un mācās paralēli.    

 

Nolemj:  

3.1. Pieņemt zināšanai R.Brūnas sniegto informāciju. 

 

4.jautājums 

Par audzēkņu uzņemšanu PIKC "Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikums" kvalifikācijā 

"loģistikas darbinieks" 2020.gadā – I.Jurgelāne-Kaldava 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I.Jurgelāne-Kaldava ziņo, ka ir saņemta PIKC "Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikums" 

(KTTT) vēstule par izglītojamo skaita uzņemšanu kvalifikācijā "Loģistikas darbinieks". KTTT 

vēstulē izsaka lūgumu TL NEP atkārtoti izskatīt iespēju atļaut 2020.gadā uzņemt 25 izglītojamos 

iepriekš plānoto 10 izglītojamo vietā. 

 I.Jurgelāne–Kaldava turpina, ka NEP atbalsta stiprināt spēcīgus metodiskos centrus, 

nodrošinot augstu kvalitāti speciālistu sagatavošanā. Ņemot vērā attālumu līdz PIKC "Liepājas 

Valsts tehnikums", tiek apšaubīts vai KTTT varēs nodrošināt mācību prakšu piedāvājumu 25 

izglītojamiem, kā arī vai vietējā darba tirgū ik gadu būs nepieciešami 25 jauni speciālisti. Tāpat tiek 

uzdots jautājums vai programmas absolventi turpina izglītību vai strādā nozarē.   

 A.Gulbis papildina, ka vēstulē ir minēti uzņēmumi, ar kuriem ir īstenota sadarbība, bet nav 

skaidrs vai arī šajos uzņēmumos tiks nodrošinātas prakses vietas. Svarīgi ir noskaidrot, kāds būs 
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darbaspēka pieprasījums pēc 4 gadiem minētajos uzņēmumos, nepieciešami konkrēti dati. Norāda, 

ka neredz pieprasījumu no uzņēmēju puses.  

 I.Buligina turpina, ka KTTT vēstulē norāda, ka jauniešiem interese esot, tāpat KTTT 

pamato, kādi ir veikti ieguldījumi infrastruktūrā un izglītības iestādes sociālās funkcijas 

nozīmīgumu attiecībā uz novada jauniešiem. Rosina KTTT lūgt papildu skaidrojumu par 25 

izglītojamo uzņemšanu un iespējamo nodarbinātību (ņemot vērā A.Gulbja viedokli), lai IZM gūtu 

pilnu pārliecību par lēmumu saistībā ar programmas īstenošanu.   

   

Nolemj: 

4.1. Nosūtīt vēstuli PIKC "Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikums" ar lūgumu 10 darba dienu 

laikā sniegt skaidrojumu par 25 izglītojamo uzņemšanu. 

 

5. jautājums 

Priekšlikumi profesionālās izglītības programmu un izglītojamo skaita plānojumā valsts 

budžeta finansētās profesionālās izglītības programmās 2021.-2022.gadam – A.Jekuma 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A.Jekuma, saskaņā ar prezentāciju, sniedz informāciju par uzņemšanas rezultātiem valsts 

budžeta finansētās profesionālās izglītības programmās 2018., 2019.gadā un plānoto uzņemšanu 

2020.gadā. Norāda, ka PIKC "Rīgas Valsts tehnikums" kvalifikācijā "Lokomotīvju saimniecības 

tehniķis" 2020.gadā plānots uzņemt 12 audzēkņus, lai gan NEP bija rosinājis piešķirt 25 vietas, kā 

arī kvalifikācijā "Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis" 

2020.gadā plānots uzņemt 13 audzēkņus, bet NEP rosināja piešķirt 20 vietas.  

J.Spridzāns lūdz sniegt dzelzceļa pārstāvim viedokli par uzņemšanu. 

A.Bartkevičs skaidro, ka nepieciešama informācija arī par to cik audzēkņi tiek līdz 4 

kursam. Norāda, ka, ņemot vērā mainījušos situāciju, ir pietiekami, ja tiktu uzņemti 12 vai 13 

izglītojamie. 

I.Ošenieks jautā vai speciālisti būs apmācīti darbam arī ar Rail Baltica līnijām un jaunajiem 

vilcieniem, ņemot vērā, ka speciālistus jāmāca 4 gadus.  

I.Rozenšteine papildina, ka par to, vai būs atbilstoši speciālisti darbam Rail Baltica, jāsāk 

domāt jau tagad, jo specialistiem būs jābūt jau uz ieviešanas brīdi. Būs vajadzīgas jaunas prasmes. 

A.Bartkevičs atbild, ka pamatbāze ir tāda pati. Norāda, ka nav zināma Rail Baltica 

specifikācija, kādas būs elektrovadības, kustības, vadības sistēmas, kādi vilcieni brauks. 

J.Spridzāns papildina, ka skolām būtu nepieciešams pārskatīt izglītības programmas, ņemot 

vērā, ka ienāks Rail Baltica. 

I.Buligina skaidro, ka izglītības programmas, profesiju standarti tiek veidoti kopā ar darba 

devējiem, tāpēc skolas vēl neko pašas nevar pārskatīt. Informācijai ir jānāk no nozares. 

A.Bartkevičš atbild, ka, tuvojoties ieviešanas laikam, būs konkrētāk kaut kas zināms, tad 

skola varēs pamainīt programmu, un iekļaut šo konkrēto sistēmu. Vēl nekas konkrēti nav zināms. 

A.Jekuma turpina par uzņemšanas rezultātiem PIKC "Daugavpils tehnikums", Valmieras 

tehnikumā, PIKC "Liepājas Valsts tehnikums", PIKC "Rīgas Tehniskā koledža", Rīgas 

Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā, Jēkabpils Agrobiznesa koledžā, PIKC "Kuldīgas 

tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā", Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolā un Liepājas Jūrniecības 

koledžā. A.Jekuma uzdod jautājumu kā tiks sniegti priekšlikumi par audzēkņu uzņemšanu 2021. un 

2022.gadā. 

J.Spridzāns pauž viedokli, ka nav pietiekama pamatojuma, lai pieņemtu lēmumu par 

izglītojamo skaita uzņemšanu. Norāda, ka tikās ar Ekonomikas ministrijas (EM) analītikas dienesta 

vadītāju J.Salmiņu. EM savos pētījumos balstās uz makro līmeņa datiem, trūkst nozaru kvalitatīvie 

pētījumi, nozaru stratēģijas, darba tirgus tendences tieši nozarē. Tomēr tieši šī informācija 

nepieciešama, lai izglītības programmu plānošana būtu jēgpilnāka. Turpina, ka nepieciešams 

padziļinātāk skatīt jautājumu par gaisa kuģa mehāniķiem. 

K.Innuss papildina, ka būtu svarīgs Civilās aviācijas aģentūras viedoklis, jo viņi sniedz 

atbilstības sertifikātu šīm programmām.    
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 I.Ošenieks turpina, ka no nozares šo analītisko informāciju arī nevar prasīt, jo ir daudzi 

ārējie faktori, kas ietekmē nozares attīstību, piemēram, nodokļu reforma u.c.  

   

Nolemj:  

5.1. NEP sniegt priekšlikumus par audzēkņu uzņemšanu valsts budžeta finansētās profesionālās 

izglītības iestādēs 2021. un 2022. gadam līdz 2020.gada 26.martam.  

 

6. jautājums 

Informācija par RTU aktivitātēm INTERREG CB projektā par loģistikas izglītības moduļu 

izveidi – V.Fortiņa, I.Jurgelāne-Kaldava 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.Fortiņa sniedz informāciju par INTERREG CB projektu "Centrālbaltijas valstu 

universitātes līmeņa profesionālās loģistikas izglītības attīstīšana" augstākās izglītības attīstībai 

Latvijā, Igaunijā, Somijā un Zviedrijā. Projekta mērķis ir starptautiskā sadarbībā attīstīt augstskolas 

līmeņa profesionālo loģistikas izglītību, lai piedāvātā izglītība un absolventu iemaņas un 

kompetences labāk atbilstu šībrīža un nākotnes centrālās Baltijas biznesa un kopējā darba tirgus 

prasībām. Projektu īsteno Zviedrijas Karalisko tehnoloģiju institūts sadarbībā ar Lahti Lietišķo 

zinātņu universitāti, Tallinas Lietišķo zinātņu universitāti un Rīgas Tehnisko universitāti.   

Projekta pamats ir tirgus vajadzības, šībrīža un nākotnes loģistikas iemaņas un kompetences, 

kas nepieciešamas dažādu loģistikas darba pienākumu izpildē, saskaņā ar centrālās Baltijas 

uzņēmumu redzējumu. Šīs vajadzības tiks salīdzinātas ar pašreiz piedāvāto augstskolu līmeņa 

profesionālo loģistikas izglītību centrālās Baltijas reģionā, lai noteiktu gan mācību satura, gan 

mācīšanas metožu jomas, kas jāaktualizē un jāuzlabo. Rezultātā projekta partneri strādās ar tām 

attīstības vajadzībām, kas pašlaik rodas un starptautiskā sadarbībā ar starptautiskām studiju grupām 

izstrādās un īstenos kopēju studiju piedāvājumu (18 bakalaura un 15 maģistra moduļus). 

Loģistikas darba tirgus pētījums ir parādījis, ka Latvijā un Igaunijā pieprasījums darba tirgū 

ir pēc zināšanām par praktiskām loģistikas iemaņām, piemēram, dokumentu sakārtošana. Zviedrijā 

tika augsti novērtēta sagatavoto speciālistu kvalifikācija un pieprasījums darba tirgū vairāk ir pēc 

zināšanām par jaunākajām tehnoloģijām un ilgtspējīgas loģistikas. Arī Somijā pieprasījums 

parādījās pēc zināšanām par jaunākajām tehnoloģijām, kopējā skatījuma uz loģistiku un vadīt 

prasmēm. 

V.Fortiņa iepazīstina ar bakalaura līmenī izstrādātajiem moduļiem. Par tēmu "Jaunākās 

tehnoloģijas" ir izstrādāti šādi moduļi: "4.0 industrija un kiber-fiziskās sistēmas loģistikā", 

"Transporta veidi un tehnoloģijas", "Ilgtspējīgas un inteliģentas transporta sistēmas", "Loģistikas 

informācijas un komunikāciju sistēmas", "E-pakalpojumi un loģistikas digitalizācija", "Transporta 

vadības sistēmas". Par tēmu "Kopēja loģistikas izpratne" ir izstrādāti moduļi: "Klientu vērtība 

piegādes ķēdē", "Loģistikas attīstības metodes un rīki", "Piegādes ķēdes nākotnes tendences", "E-

komercija", "Piegādes ķēžu risku vadība", "Dzelzceļa transporta izaicinājumi BJ reģionā", 

"Sauszemes kravu pārvadājumi: CMR konvencija, ITE 322", "Sauszemes kravu pārvadājumi-pieeja 

transporta tirgum", "Reversā loģistika". Par tēmu "Vadības iemaņas" - "Pastāvīga procesu 

uzlabošana", "Lean vadība", "Uzņēmuma resursu plānošana".  

Maģistra līmenī par tēmu "Jaunākās tehnoloģijas" ir izstrādāti moduļi "Simulāciju modeļi 

ražošanas loģistikai", "Tehnoloģiju riski un iespējas", "Materiāli un tehnoloģiju atbalsts", "Piegāžu 

ķēžu simulācijas". Par tēmu "Kopēja loģistikas izpratne"- "Lean un zaļā loģistika", "Ilgtspējas 

modeļi loģistikā", "Reversā loģistika", "Piegādes ķēdes caurspīdīgums un savstarpējas sistēmas", 

"Lean un optimizācija", "Stratēģiska piegāžu ķēžu vadība", "Biznesa loģistika", "Indikatori un 

kvalitātes vadība", "SCOR modelis". Par tēmu "Komerctiesības" - "FIATA regulējums", 

"Transporta regulējums", "Loģistikas regulējums". 

 I.Jurgelāne-Kaldava papildina, ka šie moduļi ir gatavi ar materiāliem un jebkura augstskola 

tos var izmantot. Ideja, lai starptautiskā līmenī loģistikas izglītība ir vienādā augstā kvalitātē. Tika 

novērots, ka augstskolās nevar būt sadrumstalotas programmas. Piemēram, Tallinā, Zviedrijā ir 

iegādātas dārgas simulācijas iekārtas, pieejai jābūt vienādai.  
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 I.Buligina jautā vai moduļi ir pieejami nacionālajās valodās vai angļu? Tāpat vai ir plānota 

mobilitāte, ka mūsu studenti varētu apgūt šos modeļus tieši projektā iesaistītajās augstkolās. 

I.Jurgelāne Kaldava atbild, ka patreiz moduļi ir angļu valodā, bet tie tiek tulkoti, kā arī, ka 

nav plānota Erasmus+ mobilitāte.  

 J.Spridzāns jautā vai moduļi ir izstrādāti tikai programmas līmenī vai arī nodrošināti ar 

aprīkojumu, lai šo moduli varētu realizēt.  

 I.Jurgelāne-Kaldava atbild, ka aprīkojums ir Somijai, Zviedrijai, Igaunijai. Šajās valstīs 

daudz ir investēts tehnoloģijās.   

 A.Gulbis papildina, ka šobrīd noliktavās izmanto skenerus. Lai skeneriem iegādātos 

simulācijas programmu, un to uzturētu, tas izmaksā ļoti dārgi, apmēram pus milj. EUR.  

 

Nolemj:  

6.1. Pieņemt zināšanai V.Fortiņas un I.Jurgelānes-Kaldavas sniegto informāciju. 

 

7. jautājums 

Pārskats par nozares profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību 

aktualizēšanas nepieciešamību – A.Jekuma  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A.Jekuma informē, ka saskaņā ar 2016. gada 27. septembra MK noteikumu Nr. 633 

"Profesijas standarta, profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas 

standartu) un nozares kvalifikāciju struktūras izstrādes kārtība" 10. punktu, nozaru ekspertu 

padomes profesijas standartu, profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina 

profesijas standartu) vai nozares kvalifikāciju struktūru aktualizācijas nepieciešamību izvērtē ne 

retāk kā reizi piecos gados. 

A.Jekuma, saskaņā ar prezentāciju, iepazīstina ar apakšnozares Loģistika, palīgdarbs un 

autotransports profesijām, kurām profesijas standarts (PS) vai profesionālās kvalifikācijas prasības 

(PKP) nav izstrādātas un nav iekļautas MK noteikumos Nr. 626 "Noteikumi par obligāti 

piemērojamo profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību sarakstu un tajā iekļauto 

profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību publiskošanas kārtību".  

I.Jurgelāne-Kaldava papildina, ka norisinās darbs pie profesijas "Piegādes ķēdes vadītājs" (7 

LKI) izstrādes.  

NEP locekļi uzdod jautājumu, kas ir domāts zem profesijas "Satiksmes plānotājs" un tās 

specializācijām. NEP locekļi diskutē par profesiju "Satiksmes plānotājs". 

I.Ošenieks papildina, ka problēmas, ar satiksmes plānošanu, ir. Ir jābūt cilvēkiem, kas šo 

saprot augstākā līmenī, piemēram, kā noteikt kustību pilsētā. Norāda, ka vajadzētu atstāt, bet ne tik 

smalki pa specializācijām.  

I.Rozenšteine turpina, ka plānošana ir uz nākotni vērsta, atsaucas uz plānošanas 

dokumentiem. Piemēram, multimodālā satiksmes plānošana, multimodilitātes punkti. Tiek uzdots 

jautājums, kā saplānot, ja netiks aina skatīta kopumā. 

A.Jekuma turpina par profesijām Dzelzceļa transportā, Jūras transportā un Gaisa satiksmē. 

NEP locekļi vienojas pārskatīt prezentāciju, nepieciešamības gadījumā sniegt labojumus, kā arī 

izvērtēt PS vai PKP aktualizācijas nepieciešamību.  

J.Spridzāns vērš uzmanību, ka PKP vajadzētu iekļauties pamatprogrammā, lai audzēkņi jau 

pēdējā gadā varētu izvēlēties specialitāti.  

I.Buligina atbild, ka ir diskutējams jautājums, kur iekļaut, bet PKP ir tieši tāpēc, lai 

nodrošinātu elastību.  

I.Jurgelāne-Kaldava aicina katrai pusei pārskatīt arī Nozaru kvalifikācijas struktūru (NKS) 

un izvērtēt nepieciešamību tās izmaiņām. 

 

Nolemj: 

7.1. Līdz nākamajai sēdei NEP izvērtēt PS, PKP, NKS aktualizācijas nepieciešamību. 
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8. jautājums 

Par izstrādātajiem grozījumiem PIL, kas skar NEP kompetenci. Tekošā informācija - 

J.Spridzāns 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 J.Spridzāns informē, ka publiskajā apspriešanā ir grozījumi Profesionālās izglītības likumā 

(PIL). Marta sākumā grozījumus plānots virzīt izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē (VSS). Vērš 

uzmanību, ka grozījumos paredzēts, ka PII varēs īstenot pirmā līmeņa augstāko izglītību. 

 I.Buligina turpina, ka izmaiņu būtība ir, ka 5 LKI līmeni varēs piedāvāt vairāka tipa 

izglītības iestādes, arī spēcīgās PII. Darba tirgū Eiropā un arī Latvijā, tiek pieprasīti vidēja līmeņa 

speciālisti, bez augstākās izglītības, bet iegūtā kvalifikācija būtu vairāk par 4 LKI līmeni. Šāda 

pieeja celtu PII prestižu. Norāda, ka visā pasaulē izglītības sistēma mainās, veidojas 

"hibrīdprogrammas", jābūt gataviem, ka mainās pieejas. 

 NEP locekļi norāda, ka cilvēki tāpat nesaprot līmeņus, vēljovairāk ja tos sadrumstalos. 

Tādējādi tiks degradēta augstākā izglītība, loģiskāk būtu, ka šīs PII klasificētos pie koledžām. Nav 

skaidrs, ko tieši varēs apgūt šajā augstākajā līmenī, jo, mācoties 4 gadus, jau kļūst par speciālistu. 

Jāņem vērā, ka jaunietis var turpināt izglītību augstākajā izglītībā, un darba tirgū nonāks tikai ap 25 

gadu vecumu.    

 J.Spridzāns turpina, ka grozījumos PIL 12.pantā visur ir atsauce par profesionālo izglītību, 

bet augstākā izglītība nav minēta. Tiek aicināts katrai pusei izskatīt un rakstīt atzinumus, kad 

grozījumi tiks izsludināti VSS.  

 

Nolemj: 

8.1. Pieņemt zināšanai J.Spridzāna sniegto informāciju. 

 

9. jautājums 

TL NEP darbības plāns 2020.gadam – J.Spridzāns, I.Jurgelāne-Kaldava, A.Jekuma 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A.Jekuma iepazīstina ar NEP darbības plāna projektu. NEP locekļi rosina noteikt prioritātes: 

1. NEP sastāvs: 

a. Aktualizēt pārstāvniecību. Izvērtēt NEP locekļu apmeklējumu, izdarīt 

izmaiņas sastāvā; 

b. Iesūtīt dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum vitae), saskaņā ar MK noteikumu 

Nr. 485 "Nozaru ekspertu padomju izveidošanas, darbības un darbības 

koordinācijas kārtība" 8.punktu. 

2. PII tīkla un programmu plānošana (optimizēšana): 

a. Apakšnozarēs veikt analīzi par esošo PII tīklu (vai izglītības programmu 

piedāvājums nav pārāk sadrumstalots); 

b. Apakšnozarēs sagatavot ziņojumu par darba tirgus tendencēm, darbaspēka 

pieprasījuma un piedāvājuma prognozēm, nozaru attīstību - vīzija, virzieni, 

stratēģijas vidēja termiņa prizmā; 

c. Priekšlikumi par savu apakšnozari. 

3. Priekšlikumu sniegšana NVA apmācību tēmām bezdarbniekiem. 

4. Karjeras konsultācijas un karjeras atbalsts. Fondu izlietojumam netiek saskatīts 

rezultāts.  

5. Pieaugušo izglītība: 

a. Prasmju uzlabošana; 

b. Pārkvalifikācija (DT pieprasījums); 

c. Jaunās (nākotnes) profesijas. 
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J.Spridzāns ierosina noteikt TL NEP sēžu datumus 2020.gadam -  29.aprīlis, 15.jūlijs, 

28.oktobris. NEP locekļi atbalsta, ka norises laiks paliek nemainīgs – plkst. 15.00. 

 

Nolemj: 

9.1. Apstiprināt TL NEP sēžu datumus 2020.gada 29.aprīlī, 15.jūlijā, 28.oktobrī; 

9.2. Līdz nākamajai sēdei 29.aprīlī nosūtīt dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum vitae) NEP 

koordinatorei Anetei Jekumai. 

 

10. jautājums 

TL NEP vadības pārvēlēšana (atbilstoši nolikumam) – J.Spridzāns 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

J.Spridzāns informē, ka, saskaņā ar nolikumu, NEP ievēl priekšsēdētāju un priekšsēdētāja 

vietnieku uz vienu gadu no NEP locekļu vidus. Aicina izteikt priekšlikumus. 

NEP locekļi atbalsta atkārtoti ievēlēt J.Spridzānu par NEP priekšsēdētāju un I.Jurgelāni-

Kaldavu par NEP priekšsēdētāja vietnieci uz 1 gadu.  

 

Nolemj: 

10.1. Ievēlēt J.Spridzānu par NEP priekšsēdētāju un I.Jurgelāni-Kaldavu par NEP priekšsēdētāja 

vietnieci. 

 

11. jautājums 

Dažādi jautājumi. Priekšlikumi nākamajai NEP sēdei. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

J.Spridzāns ierosina sniegt priekšlikumus tēmām nākamajai sēdei, kā arī, nepieciešamības 

gadījumā, ierosina organizēt papildu tikšanos neatkarīgi no sēžu grafika.  

I.Jurgelāne papildina, ka programmu nosaukumiem būtu jāsakrīt ar iegūstamo kvalifikāciju, 

vēlas izņemt vārdu "loģistika" no programmu nosaukumiem, ja nosaukums neatbilst kvalifikācijai. 

 A.Barktevičs norāda, ka budžeta vietas neaizpildās, tās vajadzētu novirzīt uz tās pašas 

programmas neklātienes studijām.  

A.Jekuma informē, ka Izglītības kvalitātes valsts (IKVD) dienests ir atsūtījis akreditācijas 

ekspertu sarakstu. Ņemot vērā PIL noteikto, ka NEP deleģē nozares ekspertus dalībai profesionālās 

izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un profesionālās izglītības programmu licencēšanā un 

akreditācijā, lūgums sniegt atzinumu par esošo nozares ekspertu sarakstu. NEP locekļi vienojas 

IKVD akreditācijas ekspertu sarakstu nosūtīt elektroniski izskatīšanai. 

 J.Spridzāns papildus informē par izglītības forumu "Izglītības sistēmas mērķis: nākotnes 

perspektīva", kas norisinājās 3 daļās. Foruma laikā tika sniegta vērtīga informācija par izglītības 

attīstību Latvijā. Aicina NEP locekļus iepazīties ar publiski pieejamajiem foruma materiāliem.  

 

Nolemj: 

11.1. NEP sniegt atzinumu par IKVD akreditācijas ekspertu sarakstu nozarē.  

 

 

Sēde beidzas plkst. 17.20. 

Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 

 

Sanāksmes vadītājs                            (paraksts*)   J. Spridzāns 

 

 

Protokoliste                                        (paraksts*)   A. Jekuma 

 

 

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 


