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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. 

 

Saskaņā ar TL NEP nolikumu, sēde nav lemttiesīga, jo sēdē piedalās mazāk kā puse NEP locekļu. 

 

Darba kārtība: 

1. Darba kārtības izskatīšana un apstiprināšana – Jāzeps Spridzāns, NEP priekšsēdētājs; 

2. Informācija par apakšnozaru darbību krīzes apstākļos – TL NEP eksperti; 

3. Profesionālās izglītības iestāžu tīkla plānošana – Anete Jekuma, NEP koordinatore; 

4. Par nepieciešamajām izmaiņām Transporta un loģistikas nozares kvalifikāciju struktūrā vai 

profesijas standartu saturā – Anete Jekuma, NEP koordinatore; 

5. LDDK aktualitātes. Kopsavilkums par NEP semināru 30.jūnijā – Anete Jekuma, NEP 

koordinatore; 

6. Citi jautājumi. 

 

1. jautājums 

Darba kārtības izskatīšana un apstiprināšana – J. Spridzāns 

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

J. Spridzāns iepazīstina klātesošos ar sanāksmes darba kārtību. Jautā, vai ir priekšlikumi 

darba kārtībai. Priekšlikumu nav. 

 

2. jautājums 

Informācija par apakšnozaru darbību krīzes apstākļos – TL NEP eksperti 

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

J.Spridzāns lūdz klātesošos sniegt informāciju par apakšnozaru darbību COVID-19 vīrusa 

izraisītās krīzes apstākļos. 

I.Jurgelāne-Kaldava informē, ka, apzinot transporta un loģistikas nozares uzņēmumus, 

secināts, ka darba apjoms COVID-19 vīrusa ietekmē ir palielinājies, līdz ar to arī paaugstinājies 

pieprasījums pēc darbaspēka, uzsver, ka vairāk vienkāršajās profesijās, piemēram, kā "kurjers". 

Turpina, ka mācības Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) notiek attālināti. Sniedz viedokli, ka 

pilnībā nodrošināt mācības attālināti RTU studiju programmā "Uzņēmējdarbības loģistika" nav 

iespējams, jo ir vajadzīgs tiešs kontakts ar studentiem, klātienes diskusijas un grupu darbi. Turpina, 

ka mācības attālinātā formā norit lēnāk un ir grūtības kontrolēt apmeklējumu. Informē par lēmumu, 

ka nākamajā mācību gadā aptuveni 20-30% no studiju programmas satura tiks pasniegts attālināti. 

Norāda, ka nav skaidrs, kā citas augstākās izglītības iestādes var kvalitatīvi apmācīt izglītojamos, 

nodrošinot tikai tālmācību. Tāpat uzsver, ka problēma nozarē ir atbilstoša mācībspēka 

nodrošināšana, tāpēc loģistikas izglītības programmām nevajadzētu būt tik sadrumstalotām. 

Turpina, ka loģistikas studiju programmām darba vidē balstītas mācības ir vēlamas.       

I.Ošenieks informē, ka pasažieru pārvadājumu nozare ir viena no visvairāk krīzes skartajām 

nozarēm. Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem, pasažieru pārvadātāji bija pirmie, kas 

saskārās ar krīzes ietekmi. Marta beigās tika konstatēts zemākais pārvadāto pasažieru skaits ap 

24000, t.i., kritums par 70%. Jūnijā vidū pārvadāto pasažieru skaits sasniedza ap 61000. Prognozēts, 

ka šī gada ietvaros pasažieru plūsma neatgriezīsies plānotajā apjomā, jo liela daļa pasažieru 

COVID-19 krīzes ietekmē ir zaudējuši darbu, tāpat daļa iedzīvotāju strādā attālināti, kā arī dēļ 

obligātās masku lietošanas sabiedriskajā transportā. Tāpat, ja no 1.septembra izglītības iestādes 

neuzsāks savu darbību normālā kārtībā, tad pasažieru plūsma šī gada ietvaros neatgriezīsies pie 
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plānotā, zaudējumi nozarei būs vēl lielāki. Turpina, ka asociācija ir vērsusies Satiksmes ministrijā 

par atbalsta piešķiršanu neregulārajiem un starptautiskajiem pārvadātājiem. Šaubās, ka neregulārie 

un starptautiskie pārvadātāji spēs atkopties bez valsts atbalsta. Informē, ka diemžēl nav statistikas 

par neregulārajiem pārvadātājiem, nav zināms kāds pakalpojumu apjoms tiek sniegts, līdz ar to nav 

skaidrības par nozari kopumā. Zināms, ka kaimiņvalstīs šāda informācija tiek apkopota. Izbrīna 

zīmola "Flixbus" ienākšana tirgū, ņemot vērā kopējo pasažieru plūsmas samazināšanos.          
V.Novikovs norāda, ka krīze kravu pārvadājumos, saistīta ar kravu apjoma plūsmas 

samazināšanos no Krievijas un Baltkrievijas. Šobrīd notiek darbinieku skaita samazināšana, jo 

kopējā situācija kļūst arvien sliktāka. Ņemot vērā minēto apstākli, tiek saskatīts, ka jauniešiem ir 

zema interese apgūt dzelzceļa profesijas. Turpina, ka, ienākot jaunajiem vilcieniem, plānots ieviest 

intervālgrafikus, kas prasīs papildus profesionāļus, kuru šobrīd nav. Runājot par pasažieru 

pārvadātājiem, krīzes ietekmē samazināts tikai neliels skaits vilcienu, darbinieki tiek saglabāti, taču 

pasažieru plūsma nav ne tuvu tam, kā bija plānota. Norāda, ka jauniešiem vairāk ir interese apgūt 

profesiju "Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķis", jo šos speciālistus 

pieprasa arī citi uzņēmumi, ne tikai dzelzceļa. 

J.Spridzāns norāda uz problēmu, ka jūrnieki nevar nomainīties, jo nestrādā loģistika, valstis 

ir noteikušas ierobežojumus, nenotiek aviotransporta kustība. Norāda, ka VAS "Latvijas Jūras 

administrācija" Jūrnieku reģistrs nepārtrauca darbu, jo tika veikti visi piesardzības pasākumi, lai 

darbību varētu turpināt. Tāpat turpinājās jūrnieku apmācību kursu īstenošana. Kurss tika sadalīts 3 

daļās – pasniegšanai attālināti, klātienes mācības un praktiskās apmācības. Turpina, ka tādās 

profesijās kā "Saldēšanas iekārtu mehāniķis", "Kuģa elektromehāniķis" jaunieši regulāri netiek 

apmācīti, līdz ar to palielinās pieprasījums pēc minētajiem speciālistiem. Sniedz informāciju, ka 

Latvijas Jūras akadēmijai ir platforma, kur nodrošināt mācības attālināti, taču Liepājas Jūrniecības 

koledžai tādas nav, pasniedzēji paši var izvēlēties, kā nodrošināt attālināto mācīšanu, līdz ar to nav 

arī kontroles. Atsaucas uz pieredzi, akreditējot jūrniecības profesionālās vidējās izglītības 

programmas – Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolā jūtams, ka programmas izpildās, notiek kontrole, 

taču Liepājas Jūrniecības koledžā tā nav, daudz darāmā izglītības jomā. Jābūt vienotam 

mehānismam, kas kontrolē jūrniecības izglītības programmu izpildi.   

R.Blese kā labo prakses piemēru min Rīgas Stradiņa universitāti, kur veiksmīgi tika ieviesta 

platforma attālinātām mācībām. 

I.Jurgelāne-Kaldava atbild, ka ne visas augstākās izglītības iestādes pareizi izmantojušas 

Eiropas Fondu projektu finansējumu, uzlabojot studiju kvalitātes nodrošināšanu.   

 

3. jautājums 

Profesionālās izglītības iestāžu tīkla plānošana – A.Jekuma  

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

 A.Jekuma norāda, ka tiek gaidīti TL NEP priekšlikumi par izglītojamo skaitu 

2021./2022.gada uzņemšanai valsts finansētās profesionālās izglītības programmās, jo, ņemot vērā 

pandēmijas sekas, konkrēti priekšlikumi iepriekš netika sniegti. Ņemot vērā situāciju, aicina TL 

NEP ekspertus norādīt uz tendencēm par izglītojamo uzņemšanu 2021./2022.m.g. 

 J.Spridzāns norāda, ka jūrniecībā darbaspēka pieprasījums ir stabils. 

 A.Jekuma aicina nozares ekspertu padomi apsvērt profesionālo izglītības iestāžu 

apmeklējumus, lai iepazītos ar nozares izglītības programmu īstenošanas materiāli tehnisko 

nodrošinājumu, mācībspēkiem, kā arī citiem interesējošiem jautājumiem. Aicina sniegt 

priekšlikumus par izglītības iestādēm, kuras NEP ieskatā būtu jāapmeklē. Kā arī atgādina, ka 

informāciju par profesionālās izglītības iestāžu tīklu ir pieejama datu rīkā nep.lddk.lv. 

A.Jekuma, saskaņā ar prezentāciju, iepazīstina ar nozares izglītības programmu uzņemto un 

kvalifikāciju ieguvušo skaita attiecību pa gadiem. Norāda, ka informācija apkopota par izglītības 

programmām "Telemehānika un loģistika", "Dzelzceļa transports" un "Dzelzceļa pakalpojumi" 

profesionālās izglītības iestādēs PIKC "Daugavpils tehnikums", PIKC "Kuldīgas Tehnoloģiju un 
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tūrisma tehnikums", PIKC "Liepājas Valsts tehnikums'', PIKC "Rīgas Tehniskā koledža", PIKC 

"Rīgas Valsts tehnikums", Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola, Valmieras tehnikums (skat. 

pielikumu). 

NEP locekļi diskusijā norāda, ka izglītības iestādes ir ieinteresētas "noturēt" izglītojamos, 

ņemot vērā, ka profesionālās izglītības iestādei finansējums tiek piešķirts pēc viena izglītojamā 

izmaksām. NEP locekļi norāda, ka finansējumu būtu nepieciešams piešķirt pēc konkrētu rezultātu 

sasniegšanas izglītības iestādē, piemēram, vadoties pēc absolventu nodarbinātības nozarē un citiem 

rādītājiem.   

 A.Jekuma turpina, ka Jēkabpils Agrobiznesa koledža no šā gada ir sākusi īstenot izglītības 

programmu "Telemehānika un loģistika" ar iegūstamo kvalifikāciju "Loģistikas darbinieks" 

(mācību ilgums 4 gadi). Ņemot vērā, ka izglītības programma ir jauna, tika saņemts aicinājums no 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas sniegt rekomendācijas par uzņēmumiem reģionā, prakšu vietu 

nodrošināšanai. 

 NEP eksperti vienojas, ka nepieciešama informācija no izglītības iestādes par konkrētiem 

uzņēmumiem, kuros plānotas mācību prakses, lai NEP varētu sniegt ieteikumus. Norāda, ka 

izglītības iestādei primāri nepieciešams zināt, kuriem uzņēmumiem tiek gatavoti darbinieki. 

 

4.jautājums 

Par nepieciešamajām izmaiņām Transporta un loģistikas nozares kvalifikāciju struktūrā vai 

profesijas standartu saturā – A.Jekuma 

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

A.Jekuma atgādina, ka NEP kompetencē ir virzīt izmaiņas Transporta un loģistikas nozaru 

kvalifikāciju struktūrā (NKS) vai profesiju standartu saturā. Lūdz NEP locekļus no nozares skatu 

punkta pārskatīt NKS un, nepieciešamības gadījumā, vērsties pie NEP koordinatores par izmaiņām 

PS saturā. 

A.Jekuma informē, ka ESF projekta "Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās 

izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai" Nr. 8.5.2.0/16/I/001 ietvaros, tiek paredzēts 

izstrādāt 40 piektā  Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmeņa profesiju standartus (PS) un 

profesionālās kvalifikācijas prasības (PKP). A.Jekuma turpina, ka transporta un loģistikas nozarei 

atvēlēti četri PS/PKP kvalifikācijām "Kuģa elektroautomātiķis", "Gaisa kuģu tehniskās 

ekspluatācijas tehniķis" un divām "Loģistikas speciālista" specializācijām. A.Jekuma aicina sniegt 

priekšlikumus par konkrētām divām "Loģistikas speciālists" specializācijām PKP izstrādei projektā.  

A.Jekuma turpina, ka Izglītības un zinātnes ministrija ir saņēmusi Latvijas nacionālās kravas 

ekspeditoru un loģistikas asociācijas iesniegumu ar 7.Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņa 

PS "Piegādes ķēdes vadītājs" projektu, tāpēc tiek lūgts deleģējums pārstāvim  PS projekta 

izvērtēšanas ekspertu darba grupai līdz 2020.gada 15.jūlijam.  

I.Jurgelāne-Kaldava norāda, ka, izstrādājot PS "Piegādes ķēdes vadītājs" projektu, kā 

piemēri tika ņemti Igaunijas un Vācijas profesijas standarti. PS ir veidots, ietverot vadības līmeņa 

kompetences, balstoties uz zemāka līmeņa PS "Loģistikas vadītājs", "Loģistikas speciālists".   

A.Jekuma informē, ka Izglītības un zinātnes ministrija ir izveidojusi ekspertu darba grupu 

par PS un PKP izstrādes un apstiprināšanas kārtības maiņu, balstoties uz 16.10.2019. PINTSA 

lēmumu un LDDK priekšlikumiem PS un PKP izstrādes un aktualizācijas procesa uzlabošanai. 

LDDK dalībai darba grupā deleģēja Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas 

(vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) NEP pārstāvi Ingu Lapiņu un 

Būvniecības NEP priekšsēdētājas vietnieci Ievu Greteri. Informē, ka par šo tēmu plānotas arī 

LDDK sanāksmes, iesaistot lielāku NEP pārstāvniecību, lai pārrunātu darba devēju puses viedokli.  

   

5. jautājums 

LDDK aktualitātes. Kopsavilkums par NEP semināru 30.jūnijā – A.Jekuma 

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

A.Jekuma informē par 30.jūnijā notikušo NEP semināru, kurā tika apskatītas tādas tēmas kā 

Vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozes, Investīcijas profesionālajā un pieaugušo izglītībā 
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nākošajā ES fondu plānošanas periodā, Izglītības un prasmju attīstības pamatnostādnes 2021.-

2027.gadam, Profesionālās izglītības programmu finansēšanas pilnveide, Koledžu loma Latvijas 

izglītības sistēmā, Darba vidē balstītu mācību ieviešana augstākajā izglītībā. 

J.Spridzāns sniedz viedokli, ņemot vērā, ka tiks turpinātas investīcijas pieaugušo 

profesionālās kompetences pilnveides attīstībā, norāda, ka prasībām par mācību piedāvājumu būtu 

jānāk tieši no darba devēja. Sniedz piemēru, ka jūrniecībā privātie izglītības centri ātri pielāgojas un 

sagatavo apmācību kursus. Min, ka 15-20% Rietumeiropas virsnieku pilnveido savas kompetences 

tieši Latvijā. Norāda, ka esošā projekta īstenošanas pieeja neveicina produktivitāti.     

R.Blese norāda, ka Ekonomikas ministrija piedāvā 1.2.2.1.pasākumu "Atbalsts nodarbināto 

apmācībām", kas ir tieši vērsts uz darba devēju interesēm darbinieku kvalifikācijas celšanai. 

Minētais ESF projekts "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ir balstīts tieši 

uz indivīda vēlmēm, lai pats nodarbinātais varētu pieņemt lēmumu. Informē par LDDK nostāju, ka 

arī uzņēmumiem nepieciešams piedāvāt iespēju uzrunāt izglītības iestādes, kuras var nodrošināt 

tiem nepieciešamo izglītības saturu (programmas/moduļus), ko pēc tam apmaksā no projekta 

līdzekļiem. 

J.Spridzāns lūdz sniegt vairāk informāciju par prasmju fondiem. Jautā, kā prasmju fondi tiks 

finansēti un, kas ir sešas "pilotnozares"? 

R.Blese atbild, ka šī ir jauna iniciatīva priekš Latvijas, bet pasaulē un Eiropā plaši izplatīta. 

Norāda, ka vienas nozares ietvaros, piemēram, nodokļu maksājumu veidā, nauda tiek novirzīta 

nodarbināto mācību vajadzību identificēšanai un mācību piedāvājuma nodrošināšanai. Darba devēja 

iesaiste var izpausties kā kontrole pār apgūstamām prasmēm, mācību laika izvēlē, kā arī 

finansējuma daļas ieguldīšanā. Atbild, ka sākotnēji plānots, ka finansējums nāks no Eiropas 

Savienības fondiem, bet idejiski tam būtu jābūt mehānismam, kuru nozare finansē pati ilgtermiņā. 

Norāda, ka šobrīd vēl nav zināmas sešas "pilotnozares", bet pieļauj, ka viena no tām varētu būt 

būvniecības nozare, jo nozarē ir noslēgta ģenerālvienošanās. Uzsver, ka svarīgs ir dialogs ar 

arodbiedrībām un darba devējiem nodarbināto prasmju fonda iedzīvināšanai. Norāda, ka ideja 

kopumā ir laba un atbalstāma.  

A.Jekuma turpina par profesionālās izglītības finansēšanas modeļa maiņu. Šobrīd modelis 

nav mainīts, ir pārskatīts bāzes finansējums, taču nav mainīti izglītības programmu koeficienti. 

Šobrīd nepieciešams panākt koeficientu pārskatīšanu dažās kritiskajās nozarēs, kā arī konceptuālajā 

ziņojumā iekļaut informāciju par to, kādā laika posmā plānots pārskatīt visu izglītības programmu 

koeficientus un pašu modeli, lai parādītos konkrēti datumi, kurus iekļaut valdības sēdes 

protokollēmumā. 

NEP eksperti norāda, ka izglītības iestādei ir jābūt atbildīgai par izglītojamo sagatavošanas 

kvalitāti, norāda, ka būtu normāli, ka izglītības iestādē būtu konkurss uz budžeta vietu. 

J.Spridzāns turpina par darba vidē balstītām mācībām (DVB) augstākajā izglītībā. Norāda, 

ka jūrniecībā sistēma ir sakārtota, aicina jūrniecību ņemt kā piemēru citām nozarēm.   

R.Blese norāda, ka sarunā ar Vācijas Darba devēju apvienību konfederāciju (BDA) tika 

secināts, ka DVB var būt daudzveidīgi īstenošanas mehānismi, norāda uz trīs galvenajām lietām:  

• Kopīgs darbs pie studiju satura izstrādes, lai tas jau sākotnēji būtu pielāgots katras iesaistītās 

puses iespējām; 

• Tiek nodrošināta regulāra informācijas apmaiņa starp darba devēju un AII par studiju saturu 

- mācīšanās rezultātiem un katras puses atbildību to sasniegšanā; 

• DVB notiek pamatojoties uz trīspusēju līgumu (students-darba devējs-AII). 

A.Jekuma informē, ka šobrīd 2017. gada 13. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 322 

"Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju" pie izglītības programmu grupas "345 Vadība un 

administrēšana" ir klasificētas izglītības programmas kopas "345 07 Telemātika un loģistika" un 

"345 12 Telemehānika un loģistika". LDDK ieskatā, izglītības programmu kopas "345 07 

Telemātika un loģistika" un "345 12 Telemehānika un loģistika" būtu jāsadala un jāpārceļ no 

izglītības programmu grupas "345 Vadība un administrēšana" attiecīgi apvienojot "Telemātika un 

telemehānika" uz izglītības programmu grupu "523 Elektronika un automātika". Savukārt 

"Loģistika" būtu klasificējama pie izglītības programmu grupas "840 Transporta pakalpojumi".  
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Aicina sniegt viedokli par "Loģistika" pārcelšanu no izglītības programmu grupas "345 Vadība un 

administrēšana" uz izglītības programmas grupu "840 Transporta pakalpojumi". 

  J.Spridzāns, ņemot vērā ierobežoto sēdes laiku, aicina jautājumu nosūtīt elektroniskās 

saskaņošanas procedūrā. 

 

6. jautājums 

Citi jautājumi 

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

 A.Jekuma aicina sniegt priekšlikumus nākamo NEP sēžu tēmām.  

J.Spridzāns aicina no TL NEP sastāvā izslēgt tos NEP locekļus, kuri, saskaņā ar nolikumu, 

neapmeklē vairāk kā pusi NEP sēžu gada laikā. 

 

 

Sēde beidzas plkst. 17.20. 

 

 

Sanāksmes vadītājs                                J. Spridzāns 

 

 

 

Protokoliste                                            A. Jekuma 

 

 

 

DOKUMENTS  PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU



7 

 

Pielikums sēdes protokolam Nr. 6-10.9.1/20-2  

 

Loģistikas un dzelzceļa izglītības programmu uzņemto un kvalifikāciju ieguvušo skaita 

attiecības pa gadiem 

 

 
 



8 

 

 
 

 
 



9 

 

 

 
 



10 

 

 

 
 



11 

 

 

 
 



12 

 

 
 

 
 



13 

 

 

 


