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Transporta un 

loģistikas 

 
SĒDES PROTOKOLS Nr. 3 

 

2019. gada 31. jūlijā 

Sēde notiek: Latvijas Darba devēju konfederācijas birojā, Raiņa bulvārī 4, Rīgā 

 

Ar balsstiesībām sēdē piedalās:  

 

Valsts puse 

Inta Rozenšteine Satiksmes ministrijas Attīstības un finanšu plānošanas 

departamenta direktora vietniece 

Pāvels Beļisovs 

 

 

Nodarbinātības valsts aģentūra, ES fondu projektu departamenta 

direktors 

 

Darba ņēmēju puse 

Vladimirs Novikovs 

 

Aizvietojot Aleksandru 

Muhlinkinu 

Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības Darba 

aizsardzības nodaļas vadītājs. 

 

 

 

Darba devēju puse 

Andris Bartkevičs 
VAS "Latvijas dzelzceļš" Karjeras vadības un personālas atlases 

centra vadītāja vietnieks attīstības jautājumos 

Ingūna Jurgelāne-

Kaldava 

Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru un loģistikas asociācijas 

(LAFF) pārstāve  

Ivo Ošenieks Latvijas pasažieru pārvadājumu asociācija Valdes priekšsēdētājs  

Jāzeps Spridzāns  
Latvijas kuģu kapteiņu asociācijas prezidents  

 

Kalvis Innuss 
VAS "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistra vadītāja 

vietnieks 

Valentīna Labonarska  
Biedrība "Autopārvadātāju Asociācija "Latvijas Auto"" mācību 

projekta vadītāja  

 

Pieaicinātie 

 

Inta Asare 
VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta direktore 

Janīna Apsīte 
LDDK NEP koordinatore DVB mācību jautājumos (SAM 8.5.1. 

projekta ietvaros) 

Anita Līce LDDK Izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja 

 

Ieva Suškeviča 

VISC Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas 

vecākā referente (transports un loģistika, uzņēmējdarbība, EIKT, 

māksla un radošās industrijas u.c.) 

Anete Jekuma LDDK NEP koordinatore 
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Sēdē nepiedalās:  

 

Valsts puse 

Ilze Buligina  
Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecākā 

eksperte 

Una Rogule Lazdiņa 

 

Ekonomikas ministrijas (EM) Nozaru politikas departamenta 

vecākā eksperte  

 

 

Darba ņēmēju puse 

Dace Tarasova 

 

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku 

arodbiedrība (LAKRS), LAKRS juriste 

Svetlana Gjurdžjana 

Latvijas Ūdenstransporta darbinieku federatīvā arodbiedrība 

(ŪTAF), ŪTAF priekšsēdētāja asistente, Jūrnieku 

arodorganizācijas priekšsēdētāja, SIA "GRAS Serviss" direktore 

 

Darba devēju puse 

Ģirts Ivanovs 
VAS "Latvijas Pasts" autotransporta dienesta vadītājs 

 

Vladimirs Zvonarevs 
Latvijas transporta attīstības un izglītības asociācijas valdes 

loceklis 

Vladimirs Žerebcovs 
Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru un loģistikas asociācijas 

prezidents 

 

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

TL NEP) priekšsēdētājs. 

Protokolē: Anete Jekuma, NEP koordinatore. 

Sēde tiek atklāta: plkst. 15.00. 

 

Darba kārtība 

1. Darba kārtības saskaņošana. NEP 25.04.2019.g. sēdes protokola apstiprināšana – 

Jāzeps Spridzāns, NEP priekšsēdētājs. 

2. Karjeras konsultantu darba efektivitāte. Karjeras atbalsts ESF fondu projekta 

"Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros – Inta 

Asare, VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta direktore. 

3. Nozares attīstības stratēģija 2021.-2027.g., iestrādes NAP un TAP 2021-2027 plānos 

– Inta Rozenšteine, Satiksmes ministrijas Attīstības un finanšu plānošanas 

departamenta direktora vietniece. 

4. LDDK jaunākā informācija par NEP darba organizēšanu un nodrošinājumu – Anita 

Līce, LDDK Izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja. 

5. Plānotās izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr. 484 "Kārtība, kādā organizē un 

īsteno darba vidē balstītas mācības", informācija par uzņēmumiem, kas īsteno DVB 

mācības TL nozarē  – J.Apsīte, LDDK NEP koordinatore DVB mācību jautājumos 

(SAM 8.5.1.). 

6. Informācija par NEP darbu II ceturksnī un sniegtajiem atzinumiem – Jāzeps 

Spridzāns, NEP priekšsēdētājs. 

7. Citi jautājumi un diskusijas, priekšlikumi nākamajai NEP sēdei. 
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1. jautājums 

Darba kārtības saskaņošana. NEP 25.04.2019.g.sēdes protokola apstiprināšana – 

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 25.04.2019. TL NEP sēdes protokolu. 

 

2. jautājums 

Karjeras konsultantu darba efektivitāte. Karjeras atbalsts ESF projekta "Karjeras 

atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros – I. Asare 

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

I.Asare informē, ka ESF projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs" (turpmāk – projekts) tiek īstenots sadarbībā ar 94 partneriem, t.sk. ir 77 

pašvaldības, pašvaldību apvienības vai izglītības pārvaldes un 17 profesionālās izglītības 

iestādes ar profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) statusu. 2018./2019. mācību 

gadā projektā nodarbināti 385 pedagogi karjeras konsultanti (PKK). No 2017. gada marta 

karjeras atbalstu ir saņēmušas 430 projektā iesaistītās izglītības iestādes, tāpat karjeras 

atbalsta pasākumos ir piedalījusies 141 neiesaistītā skola ar 14 647 izglītojamajiem. Projekta 

sākums ir 2017. gads, līdz šim izstrādāti materiāli PKK atbalstam, organizēti semināri, tāpat 

tiek īstenoti papildizglītības kursi, supervīzijas, rokasgrāmatas izstrāde un aprobācija, 

konference par projekta ilgtspēju.  

  Tiek sniegta informācija par karjeras atbalsta pasākumiem pēc to satura un formas. 

Norāda, ka projekta īstenošanas gaitā ir būtiski mainījusies karjeras attīstības atbalsta 

pasākumu skaits un kvalitāte. Attīstījusies saikne ar darba vidi un darba devējiem, sadarbība 

ar NVO, sabiedrības izpratne par karjeras attīstības atbalsta nepieciešamību, profesionālās 

izglītības pievilcība, individuālo karjeras konsultāciju pieejamība un speciālās izglītības 

audzēkņu integrēšana darba tirgū.  PKK ir norādījuši uzņēmējus, ar kuriem izveidojusies 

laba sadarbība, piemēram, Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu, kas ir izveidojuši vizītes 

programmu skolēniem, lai iepazīstinātu ar dažādām iestādē pārstāvētām profesijām. Iesaistās 

arī nevalstiskās organizācijas, valsts un pašvaldību iestādes, individuāli karjeras atbalsta 

sniedzēji. Norāda, ka projektā iesaistās aptuveni puse no visām Latvijas skolām, un uzsver 

vēlamo - lai projektā iesaistītos visas profesionālās izglītības iestādes, ne tikai PIKC. 

Projekta ietvaros ir papildināta mājas lapa www.profesijupasaule.lv, kura ir veidota sasaistē 

ar Nacionālās izglītības iespēju datu bāzi. 

Par profesionālās meistarības konkursu SkillsLatvia - katru gadu tiek palielināts 

profesiju skaits, kurā jaunieši pilda uzdevumus, kas pielāgoti starptautiskajiem standartiem. 

Kopumā ir 19 prasmju konkursi. Sākotnēji prasmju konkurss Transporta pārvadājumi bija 

kā nozares konkurss, kuriem nav tālākas virzības uz starptautiskajiem konkursiem. Pirmais 

nozares konkurss nominācijā Transporta pārvadājumi notika 2017. gadā. 2018. gadā 

SkillsLatvia vadības komitejas lēma iekļaut Transporta pārvadājumi nacionālajā konkursā, 

līdz ar to SkillsLatvia 2019 bija pirmā reize, kad Transporta pārvadājumi startēja nacionālā 

konkursa sastāvā. SkillsLatvia 2019 piedalījās Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola, 

Liepājas valsts tehnikums, Rīgas valsts tehnikums, Valmieras un Daugavpils tehnikumi, kā 

arī profesionālā vidusskola "Victoria". Konkursa uzdevumu izstrādāšanā un to izpildes 

vērtēšanā bija iesaistīti nozares profesionāļi no SIA Kuehne & Nagel, SIA Terrabalt un SIA 

Freeway logistics. Ekspertu atzinums bija, ka labprāt redzētu savā uzņēmumā katru 

audzēkni, kas piedalījās. 

V. Labonarska jautā par konkursa norisi, kādi uzdevumi jāpilda Transporta pārvadājumos? 
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I. Asare atbild, ka jāpilda uzdevumi par dažādiem loģistikas aspektiem un sola uzdevumus 

atsūtīt. 

I. Jurgelāne - Kaldava jautā, kas realizē PKK kursus? 

I. Asare atbild, ka, piemēram, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Latvijā ir tikai dažas 

universitātes, kas īsteno šo programmu. 

I. Jurgelāne - Kaldava informē, ka pagājušā gadā TL NEP aicināja tikai uz 1 skolu. Aicina, 

lai NEP pārstāvji tiktu iesaistīti vairāk, jo jaunieši un arī PKK nezin nozares specifiku.  

I. Asare informē par veidiem, kā nozarei iesaistīties: 1) skola var uzrunāt uzņēmumu un lūgt 

sagatavot nodarbību klātienē; 2) ārpus projekta tiek rīkoti nozares semināri. Tiks izveidota 

platforma, kurā NEP varēs piedāvāt nodarbības un seminārus par transporta un loģistikas 

jautājumiem, un skolas varēs pieteikties. 

I. Jurgalēne - Kaldava norāda, ka NEP nezinās, ka skola ir uzrunājusi uzņēmumu, to 

vajadzētu augstākā līmenī koordinēt. Piedāvā Transporta un loģistikas nozari iekļaut nozaru 

semināru kalendārā. Norāda, ka augstskolas un koledžas iet uz skolām haotiski pavasarī, 

audzēkņus atrauj no mācībām eksāmenu laikā, būtu labāk, ja tas notiek koordinēti. Kā arī 

norāda, ka www.profesijupasaule.lv nav informācijas par loģistikas nozari. 

A. Līce jautā, kā tiek plānota nozaru semināri PKK un vai tādu varētu rīkot transporta un 

loģistikas nozarē? Vai LLU ir vienīgā universitāte, kas apmāca PKK? 

I. Asare atbild, ka ir ieviesta iniciatīva - reizi 2 mēnešos organizēt izbraukuma seminārus. 

Projekta ietvaros LLU ir vienīgie, kas apmāca PKK, IZM rīko savus kursus, iepirkta 

Daugavpils universitāte. 

A. Līce informē, ka LDDK ir uzsāktas sarunas ar LLU par iespējamu sadarbību PKK 

mācību rīkošanā š. g. augustā. 

I. Rozenšteine jautā, kas notiks pēc projekta beigām? 

I. Asare atbild, ka projekts norisināsies līdz 2020. gada beigām, ir pieteikts projekta 

pagarinājums. Nākamajā ESF plānošanas periodā karjeras attīstības jautājumi ir paredzēti, 

taču vēl nav zināms, kādā veidā vai kādā projektā tas tiks realizēts, bet ir uzstādījums no 

ministrijas, ka ir jābūt projekta pēctecībai. Ja netiks nodrošināts finansējums ES fondu 

projektu ietvaros, tad tiek sagaidīts, ka šīs aktivitātēs turpinās finansēt pašvaldības.  

K. Innus norāda par informācijas pārpilnību, tiek izstrādātas dažādas metodikas katra 

projekta ietvaros, grūti orientēties.  

J. Spridzāns uzsver, ka PKK darba rezultātus neredz darba tirgū. Norāda, ka izstrādātie 

informatīvie materiāli ir audzēkņiem grūti uztverami.  

 

NEP locekļi diskutē par karjeras konsultāciju reālo pienesumu darba tirgum. 

 

I. Jurgelāne - Kaldava iesaka LLU uz PKK apmācībām uzaicināt TL NEP pārstāvjus, lai 

sniegtu informāciju par nozares specifiku.  

I. Ošenieks jautā, ja projekts tiktu turpināts, vai ir paredzēti vērtēšanas kritēriji, lai 

novērtētu, kas ir sasniegts? 

I. Asare atbild, ka process ir ilglaicīgs, rezultātus varēs redzēt pēc vairākiem gadiem, 

vērtējot, vai jaunietis, kurš ir izvēlējies studiju ceļu, ir to pabeidzis un atradis darbu.  

J. Spridzāns aicina, lai nozares eksperti būtu iesaistīti projekta rezultātu izvērtēšanā. 

V. Labonarska jautā, cik PKK, kuri ir pabeiguši kursus, turpinās strādāt? 

I. Asare atbild, ja PKK darbu nefinansēs valsts, tad tas būs pašvaldību ziņā. Karjeras 

attīstības atbalsts notiks, jo tas ir ierakstīts Izglītības likumā. 

 

Nolemj:  

2.1. Sadarbībā ar VIAA organizēt Transporta un loģistikas nozares semināru ESF projekta 

"Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros. 
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3. jautājums 

Nozares attīstības stratēģija 2021. - 2027. g., iestrādes NAP un TAP 2021-2027 plānos – 

I. Rozenšteine  

 

I. Rozenšteine informē, ka patlaban notiek Nacionālā attīstības plāna (NAP) izstrāde 

nākamajam plānošanas periodam, t. i., 2021.-2027. gadam. Uzsākta arī Transporta attīstības 

pamatnostādņu izstrāde (TAP) 2021.-2027. gadam. Informē, ka NAP ir augstākais vidēja 

termiņa plānošanas dokuments valstī un to izstrādā Pārresoru koordinācijas centrs (PKC). 

Informē par NAP izstrādes procesu. Sagatavošanas procesā tika iesaistīti gan eksperti, gan 

ministrijas, jo tika veidotas ekspertu darba grupas par prioritātēm. Līdz 2019. gada oktobra 

beigām plānots NAP2027 gala redakciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā, gada beigās 

– izskatīšanai Saeimā.  NAP2027 mērķis ir izvirzīts - stabila izaugsme un dzīves kvalitātes 

pieaugums ikvienam iedzīvotājam. NAP2027 prioritātes: Stipras ģimenes, veseli un aktīvi 

cilvēki, Zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei, Uzņēmumu konkurētspēja un 

materiālā labklājība, Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība (ietver transporta nozari), 

Kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei, Vienota, droša un atvērta sabiedrība. Katrai 

prioritātei noteikti vairāki rīcības virzieni. Prioritātē Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju 

attīstība rīcības virzieni ir daba un vide, tehnoloģiskā vide un pakalpojumi, līdzsvarota 

reģionālā attīstība, mājoklis.  

Attiecībā uz transportu un sakariem NAP2027 rīcības virzienā Tehnoloģiskā vide un 

pakalpojumi - kāda redakcija no Satiksmes ministrijas tika iedota, tāda tiek prezentēta, 

paredz, ka, iespējams, formulējums tiks īsināts. Ļoti svarīgi, ka būtiskākās lietas ir pateiktas, 

jo NAP svarīgs dokuments, kad ir runa par Eiropas naudas pieprasīšanu. Būtiskākie no 

uzdevumiem: attīstīt multimodālu sabiedriskā transporta tīklu ar dzelzceļu kā sabiedriskā 

transporta mugurkaulu, uzlabot starptautisko savienojamību, paaugstināt tranzīta 

pakalpojumu konkurētspēju un jaunu tirgu apguvi, uzlabojot infrastruktūru, digitalizējot 

procesus un sekmējot vides mērķu ievērošanu. Uzsver vides nozīmīgumu - attīstīt transporta 

sistēmu, kas palielina AER, velotransporta un citu videi draudzīgu pārvietošanās veidu 

izmantošanas īpatsvaru, attīstīt platjoslas elektronisko sakaru infrastruktūru. Visi uzdevumi 

ir darba grupās atbalstīti. 

Informē par NAP2027 saikni ar TAP2027. PKC ir noteicis, ka visi NAP noteiktie 

rīcības virzieni un uzdevumi ar pieaugošo detalizācijas pakāpi jābūt izvērstiem nozares 

politikas plānošanas dokumentos. Šajā gadījumā - pamatnostādnes. Svarīgi, ka tiek paralēli 

veidots gan NAP, gan TAP. Uzsver, ka jaunas pamatnostādnes nepieciešams izstrādāt, jo ir 

definēti ES politikas uzstādījumi attiecībā uz klimata pārmaiņām, drošību/drošumu un 

digitalizācijas sniegto iespēju izmantošanu, kas kardināli maina pieeju transporta politikas 

plānošanā. Pēc TAP 2014.-2020.gadam starpposma izvērtējama secināts, ka jāliek uzsvars 

attiecībā uz klimata pārmaiņām, vienlīdz liela uzmanība jāpievērš gan pakalpojuma eksporta 

nodrošināšanai, gan iedzīvotāju mobilitātes nodrošināšanai, jānodrošina velotransporta un 

pilsētu mobilitātes jautājumu pilnvērtīga integrēšana (parādījies jauns termins kā 

mikromobilitāte – velo, skūteri utt. – līdz šim par to nav runāts), jāizvērtē nozares vajadzības 

izglītības un pētniecības jomā. Mērķis jādefinē, uzsverot transporta nozīmi citu nozaru 

attīstībā. 

Satiksmes ministrija atbild par mobilitātes, loģistikas, infrastruktūras jautājumiem. 

Līdz šim infrastruktūra ir bijis prioritāri risināmais jautājums, bet tas ir kā instruments, lai 

nodrošinātu mobilitāti, loģistiku. Ir jāizmanto pētniecības un inovāciju iespējas, 

digitalizācija. Visi jaut. ietekmē gan vidi, gan drošību.  

TAP2027 mērķis - Transporta sistēma, kas nodrošina efektīvu (ilgtspējīgu, drošu, 

gudru) cilvēku mobilitāti un kravu pārvietošanu, tādējādi veicinot valsts ekonomisko 

izaugsmi, nodrošinot uzņēmējdarbības vides pieejamību un dodot ieguldījumu pārejā uz 

ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs. Norāda, ka iespējams mērķis tiks 

labots. Informē par procesu mērķa sasniegšanai. TAP2027 rīcības virzieni: 1) mobilitātes 
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uzlabošana (droša, ērta, pieejama, uzticama mobilitāte cilvēkiem un kravām); 2) transporta 

un loģistikas pakalpojumu attīstība (energoefektīvi, komodāli pārvadājumi un efektīvi, gudri 

un ilgtspējīgi risinājumi). 

Uzskata, ka pētniecībai, inovācijām un nodarbinātībai pamatnostādnēs vajadzētu 

parādīties. TAP apakšmērķis - Inovācijas un tehnoloģijas kā pamats energo un 

resursefektīvai infrastruktūrai un taupošam biznesam. Informē par aktivitātēm, kuras ir 

izstrādes procesā, ideju līmenī.  

Vēlas uzsvērt, ka transportu plānot bez pastāvīgas sadarbības ar pētniekiem, 

zinātniekiem nav gudri, sadarbībai vajadzētu būt visu laiku. Finanšu ministrijai tika iesniegts 

pieteikums valsts pētījumu programmai par ilgtspējīgu transporta attīstību ar mērķi veicināt 

ilgtspējīgas, konkurētspējīgas transporta politikas plānošanu, kas balstīta uz pētījumiem 

saskaņā ar tautsaimniecības ilgtermiņa attīstības perspektīvām. Apstiprināšanas gadījumā 

tiktu veidota padome, kur piedalītos cilvēki no ministrijas un pētnieki, kas pārrunātu 

jautājumus, kas jāpēta, kādi pētījumi tiktu pasūtīti programmas ietvaros. 

I. Ošenieks jautā par NAP izstrādes procesā pieaicinātajiem ekspertiem, jautā vai tika 

aicināti arī nozares pārstāvji. 

I. Rozenšteine atbild, ka izstrādes process nebija tikai ierēdņu līmenī, pašā sākumā (jau 

2018.gadā) tika aicināti arī nevalstisko organizāciju pārstāvji. 

I. Ošenieks jautā, kad nozare varēs iesaistīties NAP izstrādes darbā. Aicina informāciju 

nosūtīt nozares asociācijām, lai varētu sniegt priekšlikumus, kad vēl kaut kas ir maināms, 

nevis tad, kad tiks izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Aicina apdomāt, kas valstī 

ekonomiku silda vairāk - pasažieru vai kravu dzelzceļš. Īstermiņa risinājums ir uzsvērt 

pasažieru dzelzceļa nozīmi nākošajā plānā. Nepiekrīt, ka nevajag likt rādītājus par kravu 

rādītājiem, tie ir jāliek, jo tas ir instruments, ar ko valstij jāstrādā. Par transporta nozari 

jāskatās no ekonomiskā viedokļa, kas nes valstij pienesumu.  

I. Rozenšteine atbild, ka NAP izstrādē nozare piedalās pēc aicinājuma. Informē, ka augustā 

būs sabiedriskā apspriešana par NAP. Par TAP – aptauja nozaru asociācijām tika nosūtīta 

gadu atpakaļ, atbildes tika saņemtas. Bija vērsts uz to, lai noskaidrotu, kāds viedoklis ir 

katrai iesaistītajai pusei. Tika aptaujāti plānošanas reģioni, Lielo pilsētu asociācija, nozaru 

asociācijas. No nozaru asociācijām atbildes tika saņemtas salīdzinoši maz. Strādājot pie TAP 

izveides, informē, ka nozaru asociācijas tiks uzaicinātas pēc grupas vadītājas aicinājuma. 

Būs materiāls, kas tiks izsūtīts komentāru sniegšanai. 

 

Nolemj:  

3.1. Izsūtīt prezentāciju NEP locekļiem, komentāru sniegšanai. 

 

4.jautājums 

LDDK jaunākā informācija par NEP darba organizēšanu un nodrošinājumu – A. Līce 

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

A. Līce informē par NEP sekretariāta izveides nepieciešamību un līdz šim esošajiem 

finansējuma avotiem. 2019.gada jūnijā noslēgts līgums starp IZM un LDDK "Par deleģētā 

uzdevuma veikšanu un finansēšanu 2019. gadā", kas dod iespēju izveidot NEP sekretariātu. 

Lai nodrošinātu NEP sekretariāta darbību ilgtermiņā, IZM virza grozījumus Profesionālās 

izglītības likumā (PIL) par nozaru ekspertu padomju darbību un darbības koordinācijas 

finansēšanu no valsts budžeta. Saskaņā ar PIL LDDK ir jānodrošina visu NEP, izņemot 

Pārtikas ražošanas un lauksaimniecības NEP, koordinācija, taču LDDK ir sabiedriska 

organizācija un bez papildu finansējuma LDDK tas nav iespējams. Galvenie dokumenti, kas 

nosaka, kas jādara NEP koordinatoram, ir 2016. gada 15. jūlija Ministru kabineta noteikumi 

Nr.485 "Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības" un līgums ar IZM un 

LDDK. Uzsver, ka NEP ir neatkarīgs un tām ir sava lēmumu pieņemšanas kārtība, un 

LDDK nepārstāv NEP viedokli, bet gan nodrošina NEP sekretariātu, lai NEP varētu 

veiksmīgi darboties. Uzsver informācijas apmaiņas nozīmīgumu starp NEP un izglītības 
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iestādēm, kas līdz šim ir pietrūcis. Informē, ka no 2019. gada 12. augusta uzsāk darbu 3 NEP 

koordinatori un nacionālais koordinators. 

Informē par NEP priekšsēdētāju tikšanos un NEP Padomes izveidi, kurā piedalās 

NEP priekšsēdētāji un NEP koordinators. NEP Padome būs atbildīga par  starpnozaru 

jautājumu risināšanu,  stratēģisko NEP vadību, NEP sekretariāta pārvaldības un darbības 

izvērtēšanu. NEP sekretariāta uzdevumi tuvākajā laikā ir nodrošināt NEP sekretariāta 

tehnisko pusi (darbinieku apmācības, atbildības jomu sadali, darba plānošanu, tikšanās ar 

NEP vadību, lietvedības sistēmas izveidi, iekšējie darbības principu formulēšanu, līdzšinējās 

informācijas apkopošanu un publicēšanu), organizēt NEP un NEP Padomes tikšanos, kā arī 

īstenot Profesionālās izglītības likumā noteiktās NEP funkcijas. Gada beigās jāsniedz 

atskaite IZM, jāorganizē NEP locekļu konference, jāveic NEP darbības izvērtēšana. PIL 

noteiktās NEP funkcijas – obligātie NEP darba kārtības jautājumi, piemēram, uzņemšanas 

plānošana profesionālajā izglītībā. Ir vērts pārdomāt procesu, kādā veidā tas tiktu īstenots, 

lai tas būtu analītiskāks, pamatotāks. NEP iesaisti augstākās izglītības iestāžu stratēģiju 

saskaņošanā arī nosaka līgums starp IZM un LDDK. Saskaņā ar IZM sniegtu informāciju, 

šogad paredzēts ar NEP saskaņot tikai vienas augstskolas stratēģiju – Latvijas Jūras 

akadēmijas. Tāpat arī paredzēts izveidot apkopojumu par Profesiju standartu un 

profesionālās kvalifikācijas prasību aktualizācijas nepieciešamību, jo augstākajā izglītībā 

daudzi standarti vairs nav aktuāli. Augstākās izglītības studiju virziena "transporta 

pakalpojumi" akreditāciju  plānots pabeigt līdz 2021. gada beigām, attiecīgi būs 

nepieciešams deleģēt TL NEP ekspertu. 

J. Jurgelāne-Kaldava informē par augstākās izglītības profesijas standartu "Loģistikas 

vadītājs"  – tiek izstrādāts, nākamās nedēļas laikā tiks nosūtīts izskatīšanai darba grupā. 

Aicina nepieciešamības gadījumā nākamās TL NEP sēdes darba kārtībā iekļaut informāciju 

par  profesijas standartu "Loģistikas vadītājs". 

 

Nolemj: 

4.1. Pieņemt zināšanai A. Līces sniegto informāciju. 

 

5. jautājums 

Plānotās izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr. 484 "Kārtība, kādā organizē un 

īsteno darba vidē balstītas mācības", informācija par uzņēmumiem, kas īsteno DVB 

mācības TL nozarē – J. Apsīte 

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

NEP locekļi nolemj 5. un 6. jautājumu apvienot. 

J. Apsīte informē, ka saskaņošanā ir Ministru kabineta noteikumu Nr. 484 "Kārtība, 

kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības" grozījumi. Grozījumi paredz 

paplašināt mērķauditoriju DVB īstenošanai, iekļaujot izglītības iestādes, kuras īsteno 

izglītības programmas, kuras apguves rezultātā audzēkņi iegūst Latvijas kvalifikāciju 

ietvarstruktūras (LKI) otrā, trešā, ceturtā un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Tie 

paredz arī šo noteikumu 10.1.1. apakšpunktā minētās prasības par pedagoģisko kompetenci 

nepiemērot DVB mācību vadītājiem Jūrniecības nozarē. 

NEP locekļi jautā, kāpēc prasības par pedagoģisko kompetenci paredzēts nepiemērot 

jūrniekiem? 

J. Apsīte atbild, ka virsnieki jau ir ieguvuši pedagoģiskās prasmes. 

J. Spridzāns atsaucas uz starptautisku konvenciju. 

J. Apsīte turpina informēt par plānotajiem grozījumiem, kas paredz iespēju DVB mācības 

un mācību prakses īstenot Latvijā vai ārvalstīs, tostarp ārvalstu uzņēmumos. Ņemot vērā 

līdzšinējās diskusijas, NEP arī turpmāk sniegs atzinumu par uzņēmuma atbilstību 

īstenošanas plāna un individuālā plāna vai tā daļas izpildei. Projektā S.A.M. 8.5.1. plānots 

atcelt limitu mainīgām izmaksām (transports un dienesta viesnīca), palielināt atbalstu 

uzņēmējiem un profesionālās izglītības iestādēm (PII), paaugstinot kompensāciju likmes gan 
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par prakšu, gan DVB mācību īstenošanu, kā arī uzlabot individuālo aizsardzības līdzekļu 

(IAL) iegādes metodiku. Informē, ka projekts ilgst līdz 2023. gadam, un līdz 2023. gadam ir 

jāsasniedz 14175 unikālie rādītāji (audzēknis ar personas kodu) - DVB mācībās: 3150, 

praksēs: 11025. Šobrīd ir tikai 2019. gads un jau ir sasniegti 8073 unikālie rādītāji: 1980 

DVB mācībās un 6093 praksēs. Ļoti strauji sasniegti rezultāti, kas ir gan labi, gan slikti. 

Iespējams, ka turpmāk būs jāievieš kvotas attiecībā uz  audzēkņu iesaisti noteiktās nozarēs. 

IZM saskaņā ar Izglītības attīstības pamatnostādnēm iesaka unikālos rādītājus palielināt tikai 

STEM nozarēs.  

A. Bartkevičs jautā par statistikas rādītājiem audzēkņu skaitam pa jomām gan praksēs, gan 

DVB mācībās. 

J. Apsīte audzēkņu un iesaistes reižu skaits praksēs nozaru dalījumā 2017/2018.gadam 

atrodams pielikumā (skat. pielikumu Nr. 1 pie protokola). Zemie rādītāji NEP izsniegtajiem 

atzinumiem DVB mācību īstenošanai saistīti ar to, ka ir maz Profesionālās izglītības iestāžu, 

kas ir apstiprinājušas DVB mācību programmas, pārsvarā 3, kas prasa sniegt NEP 

atzinumus: Rīgas valsts tehnikums, Liepājas valsts tehnikums un Rīgas tehniskā koledža.  

J. Apsīte informē, ka tiek gatavota vēstule IZM ar aicinājumu palielināt rezultatīvos 

rādītājus projektā S.A.M 8.5.1. Tāpat informē par darba spēka iztrūkumu STEM. Informē 

par atbildēm no darba devējiem, kāpēc iesaistās projektā: 45.3% vēlas iesaistīties mācību 

procesā un sagatavot uzņēmumam kvalificētus darbiniekus, 26,7% atzīst, ka dalība projektā 

veido pozitīvu uzņēmuma tēlu, jo uzņēmums iesaistās mācību procesos, dodot iespēju 

audzēknim mācīties darba vidē, 19% lai saņemtu ESF finansējumu. 

A. Bartkevičs jautā, kā tiek finansētas prakses un DVB mācības? 

J. Apsīte informē, ka finansētas tiek gan prakses, gan DVB mācības. NEP tiek skatīti 

jautājumi par DVB, jo tad uzņēmumam vajag sniegt atzinumu.  

NEP locekļi jautā par to vai transports un loģistika ir STEM? 

 

NEP locekļi diskutē par to vai transporta un loģistikas nozare pieder pie STEM. 

 

J. Spridzāns norāda, ka jūrniecības nozare pieder STEM. Pēc NEP priekšsēdētāju tikšanās – 

prioritātei nevajadzētu būt STEM, jo nepiesaista papildus audzēkņus.  

 

Nolemj:  

5.1. Pieņemt zināšanai J. Apsītes sniegto informāciju. 

 

 

6. jautājums 

Informācija par NEP darbu II ceturksnī un sniegtajiem atzinumiem – J. Spridzāns 

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

J. Spridzāns – nosūtīti 7 atzinumi. Viss plānotais ir izdarīts. Piedalījās OECD seminārā. 

Tika sniegts atzinums par DVB īstenošanu.  

 

Nolemj:  

6.1. Pieņemt zināšanai J. Spridzāna sniegto informāciju. 

 

 

 

7. jautājums 

Citi jautājumi un diskusijas, priekšlikumi nākamajai NEP sēdei 

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

Nākošā NEP sēde notiks 2019. gada 23. vai 30. oktobrī plkst. 15.00. Tiek rosināta 

izbraukuma sēde Jūrnieku reģistrā, Katrīnas iela 2a.  
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Sēde beidzas plkst. 17.06. 

Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 

 

 

Pielikumā Nr.1:  Audzēkņu un iesaistes reižu skaits praksēs nozaru dalījumā 

2017/2018.gadā – uz 1 lp. 

 

 

 

 

Sanāksmes vadītājs                         (paraksts*)  J. Spridzāns 

 

 

 

Protokoliste                                    (paraksts*) A. Jekuma 

 

 

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu  
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Pielikums Nr.1 

 

Audzēkņu un iesaistes reižu skaits praksēs nozaru dalījumā 2017/2018.gads 


