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Sēde notiek: Rīgā, Raiņa bulvārī 4, 1.stāvā, 103.telpa 

 

Sēdē piedalās:  

Valsts puse 

Ilze Buligina Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās un pieaugušo izglītības 

departamenta vecākā eksperte 

Simona Pētersone Satiksmes ministrijas attīstības un finanšu plānošanas departamenta 

vecākā referente 

Una Rogule Lazdiņa Ekonomikas ministrijas nozaru politikas departamenta vecākā eksperte 

Pāvels Beļisovs Nodarbinātības valsts aģentūra, ES fondu projektu departamenta 

direktors 

 

Darba ņēmēju puse 

Mārtiņš Aizpurietis Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku 

arodbiedrības (LAKRS) nozares darba koordinators - jurists 

 

Darba devēju puse 

Ivans Gorobecs Civilās aviācijas aģentūras (CAA) Lidotspējas daļas vecākais eksperts 

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 Innus VAS "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistra vadītāja vietnieks 

Valentīna Labonarska Autopārvadātāju asociācija "Latvijas auto" mācību projektu vadītāja 

 

Pieaicinātie 

Anete Jekuma LDDK NEP koordinatore 

Normunds Ozols Ekonomikas ministrijas analītikas dienesta vecākais ekonomists 

Ilze Kupše PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" direktora vietniece izglītības 

organizēšanas un attīstības jomā 

Māra Birze PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" vadošais pedagogs loģistikā 

 

Sēdē nepiedalās:  

Darba devēju puse 

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

prezidents 

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

vadītāja vietnieks attīstības jautājumos 

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

Aleksandrs Muhlinkins 

 

 

aizvieto 

Vladimirs Novikovs 

Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības 

priekšsēdētāja vietnieks 

 

Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības darba 

aizsardzības un darba jautājumu nodaļas vadītājs 

Svetlana Gjurdžjana 
Latvijas Ūdenstransporta darbinieku federatīvā arodbiedrības (ŪTAF) 

priekšsēdētāja asistente 

 

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 izskatīšana un iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana – Jāzeps 

Spridzāns, NEP priekšsēdētājs; 

2. Vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozes transporta un loģistikas nozarē – Normunds 

Ozols, EM analītikas dienesta vecākais ekonomists; 

3. Informācija par kvalifikāciju "Gaisa kuģa mehāniķis" un "Loģistikas darbinieks" īstenošanu 

Liepājas Valsts tehnikumā - Ilze Kupše, Liepājas Valsts tehnikuma direktora vietniece 

izglītības organizēšanas un attīstības jomā, Māra Birze Liepājas Valsts tehnikuma vadošais 

pedagogs loģistikā; 

4. Informācija par profesionālo izglītības iestāžu izglītojamo skaita uzņemšanas rezultātiem 

2020./2021. m.g. – Anete Jekuma, NEP koordinatore; 

5. Dažādi. 

1. jautājums 

Darba kārtības izskatīšana un iepriekšējās 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. 

J.Spridzāns informē par izmaiņām TL NEP sastāvā – TL NEP pievienojies Civilās aviācijas 

aģentūras (CAA) lidotspējas daļas vecākais inspektors Ivans Gorobecs, Satiksmes ministriju (SM) 

turpmāk pārstāvēs Simona Pētersone, SM attīstības un finanšu plānošanas departamenta vecākā 

referente, kā arī Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrību (LAKRS) 

turpmāk pārstāvēs Mārtiņš Aizpurietis, LAKRS nozares darba koordinators – jurists. 

 

Nolemj:  

1.1. Apstiprināt 08.07.2020. TL NEP sēdes protokolu. 

 

2. jautājums 

Vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozes transporta un loģistikas nozarē – N.Ozols 

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

N.Ozols saskaņā ar prezentāciju informē par darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma 

prognozēm transporta un loģistikas nozarē. Norāda, ka pērn bija vērojama darba tirgus pārkaršana, 

bet Covid-19 pandēmija situāciju krasi mainīja, ekonomiskā izaugsme šā gada otrajā ceturksnī 

kopumā samazinājusies par 8,9%, bet bezdarbs pieauga no aptuveni 6% pērn līdz 8,6% šī gada 

otrajā ceturksnī. Norāda, ka transporta nozare ir viena no krīzes dziļāk skartajām nozarēm, tūlīt aiz 

tūrisma nozares, piemēram, gaisa transporta kopējais neto apgrozījums, salīdzinot 2019. gada otro 

ceturksni pret 2020.gada otro ceturksni, krities par 91%, savukārt pieaudzis tieši pasta un kurjera 

darbības apjoms, kur neto apgrozījums 2020.gada otrajā ceturksnī palielinājies par 6%. Pasta un 
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kurjera darbības apjoma pieaugums skaidrojams ar Covid-19 vīrusa izplatību. Apskatot darbaspēka 

pieprasījuma izmaiņas nozarē, secināms, ka kopējais nozares darbvietu skaits, salīdzinot 2019.gada 

jūniju pret 2020.gada jūniju, samazinājies par 4929 darbvietām jeb 8,5%. Lielākais darbvietu skaita 

samazinājums tika novērots tādās profesijās kā "Kravas automobiļa vadītājs", "Autobusa vadītājs", 

"Noliktavas pārzinis", "Gaisa kuģa stjuarts" u.c. Raugoties uz nozaru attīstību vidējā un ilgtermiņā, 

tiek norādīts, ka kopumā ekonomika varētu atgriezties pirmskrīzes līmenī jau ap 2021./2022. gadu, 

tomēr pilnīga atkopšanās tieši transporta un uzglabāšanas nozarē varētu būt vērojama vien ap 

2023./2024. gadu, taču jāņem vērā, ka atsevišķos transporta segmentos, piemēram, dzelzceļa 

transportā atkopšanās un restrukturizācija var aizņemt ilgāku laiku dēļ ģeopolitiskajiem riskiem. 

Tiek norādīts, ka transporta nozarē darbavietu skaits var arī neatgriezties pirmskrīzes līmenī un 

nozares izaugsme vairāk būs balstīta tieši uz produktivitātes pieaugumu. Pēc McKinsey un ASV 

darba statistikas biroja datiem, transports un uzglabāšana ir viena no tām nozarēm, kur parādās 

viens no lielākajiem darbu automatizācijas potenciāliem, līdz ar to arī automatizācija var ietekmēt 

darbaspēka pieprasījumu nozarē. Jāņem vērā, ka Covid-19 krīze ir paātrinājusi ekonomikas 

digitalizācijas tendences un darbavietu automatizāciju, līdz ar to jaunā darbavietu/prasmju struktūra 

var atšķirties no tās, kāda tā bija pirms krīzes. 

N.Ozols turpina, ka demogrāfijas procesi nākamajos gados turpinās uzturēt spriedzi darba 

tirgū, līdz ar to atsevišķās specialitātēs darbaspēka nepietiekamība var būt vērojama ātrāk. 

Izteiktākie darbaspēka nepietiekamības riski vidējā termiņā sagaidāmi - smago kravas automobiļu 

un autobusu vadītāju, kuģu un gaisa kuģu vadītāju un tehnisko speciālistu, dzelzceļa un kuģu 

mehāniķu un remontatslēdznieku, transporta inženiermehānikas speciālistu profesijās dēļ augstā 

nodarbināto īpatsvara pirmspensijas vecumā. 62% no visām vakancēm nākotnē veidosies, 

pateicoties aizvietojošajam pieprasījumam. Gan vidējā, gan ilgtermiņā darbaspēka pieprasījums 

transporta un loģistikas nozarē turpinās pārstrukturēties par labu augstākās kvalifikācijas 

specialitātēm. Tāpat sagaidāms darbaspēka pieprasījuma pieaugums gan pēc speciālistiem ar 

augstāko izglītību, gan profesionālo vidējo un arodizglītību. Pieprasījums samazināsies pēc 

darbiniekiem ar vidējo vispārējo izglītību – vairāk nekā 1/3 (34%) no transporta un loģistikas 

nozares profesijās nodarbinātajiem 2019. gadā bija vidējā vispārējā izglītība. Tāpat vidējā un 

ilgtermiņā var veidoties darbaspēka iztrūkums pēc speciālistiem ar vidējo profesionālo vai 

arodizglītību "Transporta pakalpojumu" un "Mašīnzinību (Mehāniskie transportlīdzekļu, kuģu un 

gaisa kuģu)" izglītības programmu grupās, jo šobrīd esošais izglītības piedāvājums tieši šajās 

izglītības programmās ir nepietiekams, pieļauj, ka nepieciešamie speciālisti tik sagatavoti arī citās 

izglītības programmu grupās, piemēram, izglītības programmu grupas "Vadība un administrēšana" 

izglītības programmas kopā "Telemehānika un loģistika". Diemžēl līdz šādai izglītības pakāpei 

informāciju nav iespējams sagatavot un redzēt kopskatu. Tāpat vidējā un ilgtermiņā darbaspēka 

nepietiekamība var tikt novērota augstākajā izglītībā "Transporta pakalpojumu" izglītības 

programmu grupā, vienlaikus darbaspēka pārpalikums var veidoties augstākās izglītības programmu 

grupā "Mašīnzinību (Mehāniskie transportlīdzekļu, kuģu un gaisa kuģu)". 

 J.Spridzāns norāda, ka izglītības iestādes parasti izvēlas izglītības programmām augstāku 

izmaksu koeficientu, līdz ar to rodas situācija, ka viena un tā pati kvalifikācija var būt dažādās 

izglītības programmu grupās. Norāda, ka šāda situācija traucē, apkopojot statistikas datus.  

 

Nolemj: 

2.1. Pieņemt informāciju zināšanai. 

 

3. jautājums 

Informācija par kvalifikāciju "Gaisa kuģa mehāniķis" un "Loģistikas darbinieks" īstenošanu 

Liepājas Valsts tehnikumā – I.Kupše, M.Birze  

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

 I.Kupše informē, ka PIKC "Liepājas valsts tehnikums" var apgūt 29 kvalifikācijas, kopskaitā 

uz 2020.gada 28.augustu mācās 1271 audzēknis. Informē, ka 43% no 100 pamatskolu beidzējiem, 

izvēlas turpināt izglītību PIKC "Liepājas valsts tehnikums", tāpat norāda, ka grūtāk izglītojamos ir 
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piesaistīt izglītības programmās pēc vidusskolas. Turpina, ka PIKC "Liepājas valsts tehnikums" 

ieguldīti aptuveni 19.milj. eur. infrastruktūrā un materiāltehniskajā nodrošinājumā. Augsta kvalitāte 

tiek nodrošināta mehatronikas kabinetiem, kokapstrādes darba galdiem, CNC darba galdiem u.c. 

materiāltehniskajam nodrošinājumam. Šobrīd loģistikas nozarē top telpas, kurās tiks iekārtotas 

mācību noliktavas. Norāda, ka izglītības piedāvājums tiek pielāgots darba tirgus pieprasījumam 

pilsētā, tāpēc aicina arī nozares domāt par to, kā audzēkņus uzrunāt izvēlēties konkrēto profesiju. 

Atsaucas uz piemēru, ka ilgstoši Liepājā trūka metinātāju, programmu nebija izdevies "iedzīvināt", 

bet, pateicoties tam, ka tieši uzņēmumu pārstāvji informēja jauniešus par profesiju, uzņemšanas 

rādītājus izdevies paaugstināt.  

 M.Birze informē, ka šobrīd profesiju "Loģistikas darbinieks" apgūst 65 audzēkņi. Turpina, 

ka PIKC "Liepājas valsts tehnikums" ir metodiskais centrs, kas koordinē "Loģistikas darbinieks" 

programmu izstrādi un programmu apguvi. Norāda, ka Vācijas-Baltijas tirdzniecības kamera 

palīdzējusi attīstīt darba vidē balstītu mācību pieeju, process parādīja, ka šai pieejai ir ļoti labs 

rezultāts, tāpat sadarbībā ar Vācijas-Baltijas tirdzniecības kameru tika apmācīti kvalificēti prakšu 

vadītāji. 

 I.Kupše turpina, ka gadu atpakaļ tieši darba devējs vērsās PIKC "Liepājas valsts tehnikums" 

informējot, ka aviācijas transporta jomā trūkst speciālistu, līdz ar to tika pieņemts lēmums īstenot 

profesiju "Gaisa kuģa mehāniķis". Modulārā izglītības programma ir veidota ne tikai, balstoties uz 

profesijas standartu, bet arī ievērojot regulu, tāpat iekļautas nepieciešamās zināšanas, lai iegūtu 

sertifikātu, kas nepieciešams gaisa kuģa mehāniķim. Visas praktiskās mācības notiks airBaltic 

Training centre, bet teorija tiks apgūta izglītības iestādē.  Norāda, ka šobrīd programma ir licencēta, 

bet decembrī ir paredzēta programmas akreditācija. Šogad uzņemti 15 audzēkņi, norāda, ka bija 

plānots uzņemt pilnu grupu, taču jauniešu interese nav bijusi tik liela, lai gan profesijas 

popularizēšanas pasākumi tika veikti.  

 J.Spridzāns jautā vai programma ir saskaņota ar Civilās aviācijas aģentūru, jo tā ir 

starptautiski reglamentēta profesija.  

 I.Gorobecs atbild, ka programma ir saskaņota, jo PIKC "Liepājas valsts tehnikums" 

sagatavo gaisa kuģa mehāniķi, kas strādā tehniķa uzraudzībā. 

 NEP locekļi diskutē par kvalifikācijas "Gaisa kuģa mehāniķis" īstenošanu. 

 I.Jurgelāne-Kaldava jautā, kāda ir PIKC "Liepājas valsts tehnikums" kapacitāte, lai 

palielinātu profesijas "Loģistikas darbinieks" uzņemamo audzēkņu skaitu? 
 I.Kupše atbild, ka šobrīd loģistikā strādā 4 pedagogi, līdz ar to pedagoģiskais nodrošinājums 

ir, problēmas šobrīd ir ar telpām, bet tiklīdz būs pieejamas telpas 3. un 4. stāvā, PIKC "Liepājas 

valsts tehnikums" varēs īstenot arī citas kvalifikācijas. Norāda, ka Liepājā ir osta un aviācija, 

spēcīgi transporta uzņēmumi, kas var nodrošināt audzēkņiem prakses vietas. 

 J.Spridzāns jautā, kā tiek izvērtēti uzņēmumi, kurā audzēkņi apgūst praktisko apmācību? 

M.Birze atbild, ka praktiskās mācības ir sadalītas pa moduļiem, audzēknis visu laiku 

neatrodas vienā uzņēmumā. Vadošie pedagogi dodas uz uzņēmumiem un veic izvērtējumu. Tiek 

norādīts, ka šobrīd profesijā "Loģistikas darbinieks" audzēkņu ir mazāk kā būtu vēlams uzņemt, 

tāpēc uzņēmumus var brīvi izvēlēties. 

   

Nolemj: 

3.1. Pieņemt informāciju zināšanai. 

 

4.jautājums 

Informācija par profesionālo izglītības iestāžu izglītojamo skaita uzņemšanas rezultātiem 

2020./2021. m.g. – A.Jekuma 

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

 A.Jekuma saskaņā ar prezentāciju informē par uzņemšanas rādītājiem valsts budžeta 

finansētās profesionālās izglītības programmās transporta un loģistikas nozarē par pēdējiem trīs 

gadiem, t.i., par uzņemto izglītojamo skaitu 2018./2019.m.g., 2019./2020.m.g. un 2020./2021.m.g.  
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 Informē, ka kopumā visās profesionālās izglītības iestādēs (PII), kas īsteno izglītības 

programmu (IP) "Telemehānika un loģistika" ar iegūstamo kvalifikāciju "Loģistikas darbinieks" 

2020./2021.m.g. uzņemti 279 izglītojamie. Norāda, ka PIKC "Rīgas Valsts tehnikums" 

2020./2021.m.g. kvalifikācijā "Loģistikas darbinieks" (mācību ilgums 4 gadi) tika uzņemti 55 

audzēkņi, kas ir vislielākais uzņemto audzēkņu skaits profesijā šajā mācību gadā. Turpina, ka Rīgas 

Tirdzniecības profesionālā vidusskola 2020./2021m.g. kvalifikācijā "Loģistikas darbinieks" (mācību 

ilgums 4 gadi) uzņēma 54 audzēkņus. Kā arī PIKC "Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums" 

2020./2021. m.g. kvalifikācijā "Loģistikas darbinieks" (mācību ilgums 4 gadi) uzņēma 22 

audzēkņus no plānotajiem 25. 

  A.Jekuma turpina, ka PIKC "Daugavpils tehnikums" IP "Dzelzceļa transports" un IP 

"Dzelzceļa pakalpojumi" 2020./2021. m.g. nav saņemti pieteikumi un audzēkņi minētajās IP nav 

uzņemti. Pieļauj, ka zemā jauniešu interese apgūt dzelzceļa jomas profesijas ir saistīta ar krīzi kravu 

pārvadājumos. Turpina, ka PIKC "Rīgas Valsts tehnikums" IP "Dzelzceļa transports" ar iegūstamo 

kvalifikāciju "Lokomotīvju saimniecības tehniķis" 2020./2021.m.g. uzņēma 14 izglītojamos, kā arī 

IP "Dzelzceļa pakalpojumi" kvalifikācijā "Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un 

sakaru tehniķis" 2020./2021.m.g. uzņēma 14 audzēkņus, bet kvalifikācijā "Dzelzceļa transporta 

pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis" – uzņemti 11 izglītojamie.  

 Informē, ka liela jauniešu interese bija Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolā apgūt IP "Kuģu 

mehānika" un IP "Jūras transports", kur katrā izglītības programmā tika uzņemtas 3 grupas ar 

izglītojamo skaitu 25. Kopumā 2020./2021.m.g. IP "Kuģu mehānika" un IP "Jūras transports" katrā 

uzņemti 125 audzēkņi, kas ir lielākais uzņemto audzēkņu skaits pēdējo 3 gadu laikā. Tāpat 

papildina, ka PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" IP "Aviācijas transports" ar iegūstamo 

kvalifikāciju "Gaisa kuģa mehāniķis" (mācību ilgums 1,5 gads) tika uzņemti 15 audzēkņi no 

plānotajiem 25.  

 
Nolemj: 

4.1. Pieņemt informāciju zināšanai. 

   

5. Dažādi 

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

A.Jekuma informē, ka šobrīd PII ir nosūtītas investīciju un attīstības stratēģijas 2021.-

2027.gadam izstrādes vadlīnijas, kā arī ir izsludināts iepirkums, lai apmācītu izglītības iestāžu 

direktorus stratēģiju veidošanā. Stratēģiju izstrādes laikā izglītības iestādēm ir dots uzdevums 

konsultēties ar NEP, galvenokārt par trim sadaļām: (1) Esošās situācijas raksturojums, t.sk. 

iespējamie attīstības virzieni, (2) PII rīcības plāns (attiecībā uz darbaspēka pieprasījumu), (3) 

Nepieciešamie investīciju ieguldījumi. Nozares viedoklis ir nozīmīgs, lai sakārtotu konkrētus 

jautājumus profesionālajā izglītībā. Norāda, ka tiks organizētas stratēģiju vērtēšanas komisijas, kur 

tiks iesaistīts NEP.  

 P.Beļisovs informē, ka 2020.gad 30.septembrī norisināsies Nodarbinātības Valsts aģentūras 

(NVA) organizētā tiešsaistes darba iespēju diena darbinieku piesaistei transporta un loģistikas 

jomai, ko varēs vērot NVA Facebook kontā. 

 

 

Nolemj: 

5.1. Pieņemt informāciju zināšanai. 
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Sēde beidzas plkst. 17.20. 

 

 

Sanāksmes vadītājs                                J. Spridzāns 

 

 

 

Protokoliste                                            A. Jekuma 

 

 

 


