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Pasākums notiek:  

no plkst. 10.00 – 13.00,  Jelgavas tehnikumā, Pulkveža O. Kalpaka iela 37, Jelgava; 

no plkst. 14.00 – 17.00, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Tehniskajā fakultātē, J. 

Čakstes bulvāris 5, Jelgava 

 

Pasākumā piedalās: 
 
Autotransporta un Spēkratu apakšpadomju pārstāvji 

Ingus Rūtiņš Auto Asociācijas pārstāvis 

Aivars Rokjānis Sauszemes transportlīdzekļu zvērināto ekspertu Latvijas nacionālās 

asociācijas pārstāvis, A/S AUTO-REMONTS Remonta inženieris, 

tehniskais konsultants 

Andrejs Stoļarovs Lauksaimniecības un industriālās tehnikas asociācijas pārstāvis, SIA 

“Intrac Latvija” tehniskais direktors 

Aigars Laurinovičs Lauksaimniecības un industriālās tehnikas asociācijas Valdes 

priekšsēdētājs 

Ints Purmalis SIA "Inter Cars" Servisa centra vadītājs 

Gunta Tilaka LDDK nozaru ekspertu padomju koordinatore 

Andris Tilaks PIKC Ogres tehnikuma tehnisko zinību pedagogs 

  

Pieaicinātās personas Jelgavas tehnikumā 

Janīna Rudzīte Jelgavas tehnikuma direktore 

Uldis Sokolovs Jelgavas tehnikuma direktora vietnieks kvalitātes, attīstības un 

tālākizglītības jomā 

Baiba Lukaševica Jelgavas tehnikuma Izglītības metodiķe 

Jelgavas tehnikuma autotransporta izglītības programmas skolotāji 

  

 

Pieaicinātās personas Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 

Ilmārs Dukulis LBTU Tehniskās fakultātes dekāns 

Kaspars 

Vārtukapteinis 

LBTU Lauksaimniecības tehnikas institūta direktors, profesors, 

vadošais pētnieks 
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Dainis Berjoza LBTU Spēkratu institūta profesors; vadošais pētnieks 

Aivars Birkavs LBTU Spēkratu institūta direktors,  asociētais profesors, vadošais 

pētnieks 

Gints Birzietis LBTU Spēkratu institūta Alternatīvo degvielu zinātniskās 

laboratorijas vadītājs, profesors, vadošais pētnieks 

Vilnis Pīrs LBTU Spēkratu institūta asociētais profesors; galvenais inženieris; 

vadošais pētnieks 

Ruslans Šmigins LBTU Spēkratu institūta asociētais profesors; vadošais pētnieks 

Aivars Kaķītis LBTU Mehānikas institūta profesors, vadošais pētnieks 

  

Autotransporta un Spēkratu NEP pārstāvju nokļūšanu uz Jelgavas tehnikumu, Pulkveža O. 

Kalpaka iela 37, Jelgavā un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Tehnisko fakultāti, 

J. Čakstes bulvāris 5, Jelgavā nodrošina: Andrejs Stoļarovs, Aigars Laurinovičs, Ints Purmalis, 

Andris Tilaks. 

 

Protokolē – Gunta Tilaka, LDDK Nozaru ekspertu padomju koordinatore. 

 

Darba kārtībā: 

 

1. Jelgavas tehnikumā īstenotās autotransporta izglītības programmas nodrošinājums ar 

automehāniķa profesijas standarta prasībām atbilstošām iekārtām, tehniku, 

instrumentiem, uzskates līdzekļiem u.c. mācību metodiskajiem materiāliem 

Ziņo: J. Rudzīte, Jelgavas tehnikuma direktore. 

 

2. Jelgavas tehnikuma vadības informācija par automehāniķa kvalifikācijas izglītības 
programmu piedāvājuma attīstību Jelgavas tehnikumā 

Ziņo: J. Rudzīte, Jelgavas tehnikuma direktore . 

 

3. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Tehniskās fakultātes Alternatīvo 

degvielu zinātniskās laboratorijas apskate; Tehniskās fakultātes J. Čakstes bulv. 5 

laboratoriju apskate 

Ziņo: V. Pīrs, LBTU Spēkratu institūta asociētais profesors; galvenais inženieris; vadošais 

pētnieks. 

Ziņo: LBTU laboratoriju vadītāji. 

 

4. Profesionālo studiju programmu piedāvājuma attīstības plāns Latvijas Biozinātņu un 

tehnoloģiju universitātes Tehniskajā fakultātē 

Ziņo: I. Dukulis, LBTU Tehniskās fakultātes dekāns. 
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1. jautājums 

Jelgavas tehnikumā īstenotās autotransporta izglītības programmas nodrošinājums ar 

automehāniķa profesijas standarta prasībām atbilstošām iekārtām, tehniku, 

instrumentiem, uzskates līdzekļiem u.c. mācību metodiskajiem materiāliem 

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

Pasākuma dalībnieki apmeklē Jelgavas tehnikumā esošās mācību telpas – automobiļu 

teorijas kabinetus, praktisko mācību laboratorijas un automobiļu remonta darbnīcas, kur tiek 

iepazīstināti ar mācībām pieejamo tehniku, iekārtām un mācību metodiskajiem materiāliem (sk. 

1. pielikumu).  

Izglītības iestādes autotransporta izglītības programmā ir veikti apjomīgi ES projektu 

finanšu ieguldījumi, kas pārsniedz 1,4 miljonus EUR. Automobiļu teorijas kabinetā vismaz 25 

izglītojamiem ir nodrošināta darba vieta, kas aprīkota ar datortehniku. Praktisko darbu laboratorijā 

ir iekārtotas vismaz 25 darba vietas, katra darba vieta aprīkota ar specializētu elektroiekārtu un 

vadības sistēmu laboratorijas iekārtu. Praktiskās mācības ir nodrošinātas ar automobiļiem,  

automobiļu mezglu un agregātu stendiem, diagnostikas iekārtām, instrumentiem un mērierīcēm. 

Tiek apkopoti NEP ekspertu viedokļi un secināts, ka izglītības programmas materiālais 

nodrošinājums ir ļoti labs un pilnībā, ar augstu kvalitāti nodrošina profesijas standartā 

“Automehāniķis” izvirzītās prasības. Nozares eksperti augstu vērtē Jelgavas tehnikuma vadības 

un pedagogu ieguldījumu automehāniķa kvalifikācijas programmas materiālā nodrošinājuma 

attīstībā. 

Jelgavas tehnikumā autotransporta izglītības programmā mācās 140 – 150 izglītojamie, 

ar tendenci to skaitam samazināties, jo beidzamajos gados programmā tiek uzņemta tikai 1 

izglītojamo grupa. NEP eksperti secina, ka ņemot vērā vērienīgos ieguldījumus, izglītības 

iestādes mašīnzinību aprīkojums netiek efektīvi noslogots. Teorijas kabineti un specializētās 

laboratorijas iekārtotas ar domu vienlaicīgi nodrošināt mācības lielam izglītojamo skaitam, taču 

programmā tiek uzņemta tikai 1 grupa. Tālākizglītības vai profesionālās pilnveides izglītības 

programmas netiek piedāvātas. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte savam mācību 

procesam neizmanto Jelgavas tehnikuma autotransporta mācību aprīkojuma iespējas. 

 

Nolemj:  

1.1. Informēt Izglītības un zinātnes ministriju par Jelgavas tehnikumā modernizētās mašīnzinību 

mācību bāzes augsto kvalitāti, izglītības iestādes potenciālajām iespējām izmantot šo aprīkojumu 

tālākizglītības, profesionālās pilnveides u.c. programmu piedāvājumā un neefektīvo iekārtu 

noslodzi šobrīd. 

1.2. Aicināt Jelgavas tehnikuma un Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitātes Tehniskās 

fakultātes vadību sadarboties Jelgavas tehnikuma autotransporta laboratoriju potenciāla 

izmantošanā. 

 

2. jautājums 

Jelgavas tehnikuma vadības informācija par automehāniķa kvalifikācijas izglītības 

programmu piedāvājuma attīstību Jelgavas tehnikumā  

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

J. Rudzīte informē par Jelgavas tehnikumā piedāvātajām izglītības programmām. 

Raksturo autotransporta izglītības programmas mācībspēkus, sniedz informāciju par 

programmas izglītojamo skaita tendencēm. JT direktores ieskatā izglītības iestādes pedagogiem 
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ir jāmeklē risinājumus, kā motivēt autotransporta programmas izglītojamos mācīties. Direktores 

ieskatā izglītojamo uzrādīto zināšanu un prasmju vērtējumi, ja salīdzina ar citām skolas 

programmām, ir zemi. 

Pasākuma dalībnieki diskutē par automehāniķa profesija sarežģītību, nepietiekamām 

pamatskolā iegūtajām zināšanām. NEP ekspertu ieskatā, pēc novērotā profesionālās meistarības 

konkursos, uzņēmumos, Jelgavas tehnikuma absolventi uzrāda labas skolā iegūtās prasmes, par 

to liecināja arī Autotransporta NEP deleģētā eksperta novērojumi automehāniķa profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenā 2022. gada jūnijā.  

Pasākuma dalībnieki pārrunā autotransporta izglītības programmā ieguldīto investīciju 

atdevi, JT spēju nodrošināt reģiona uzņēmumu vajadzības. 

G. Tilaka informē par Autotransporta NEP plānu paplašināt NEP ekspertu iesaisti 

automehāniķa kvalifikācijas eksāmenā. 

Pasākuma dalībnieki pārrunā NEP ekspertu secinājumus par nepieciešamajiem 

uzlabojumiem automehāniķa profesionālās kvalifikācijas eksāmena saturam un norisei. Tiek 

uzsvērta autoatslēdznieka profesionālās kvalifikācijas eksāmena nozīme. 

NEP eksperti interesējas par to, kā Jelgavas tehnikumā tiek plānota pedagogu 

profesionālā pilnveide, vai pieņemot pedagogu darbā, tiek testētas kandidāta profesionālās 

kompetences konkrētā moduļa mācīšanai, vai valsts mērogā tiek veidota mašīnzinību pedagogu 

profesionālo prasmju pilnveides sistēma. No JT vadības un pedagogu teiktā, NEP eksperti 

secina, ka valsts mērogā netiek nodrošināta metodiska, katra mašīnzinību pedagoga 

kompetencēm atbilstoša profesionālo prasmju pilnveides sistēma. Savu profesionālo pilnveidi 

katrs pedagogs plāno pats, atbilstoši savām interesēm un iespējām. Izglītības iestāde atbalsta 

pedagogus nosūtot tos uz semināriem, kursiem vai VISC projekta piedāvātajām mācībām. VISC 

projektu ietvaros piedāvātās mācības nav sistemātiskas. 

NEP eksperti interesējas par automehāniķa moduļu mācīšanai nepieciešamajiem mācību 

metodiskajiem materiāliem, to pieejamību. 

JT pedagogi informē par digitālā mācību rīka Electude iespējām. JT pedagogi Electude 

regulāri izmanto nodarbībās. Speciālu, tieši automehāniķa modulārajai programmai atbilstošu 

mācību līdzekļu valstī nav, katrs pedagogs savam modulim materiālus veido pats. Materiālu 

izstrāde pedagogiem aizņem ļoti lielu laiku, nereti tas notiek vakaros, pēc darba laika. 

Pasākuma dalībnieki diskutē par automehāniķa modulārajai programmai atbilstošu 

mācību metodisko materiālu nepieciešamību.  

Nolemj:  

2.1. Apkopot profesionālās izglītības pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju sniegto informāciju 

par to kā valsts mērogā tiek nodrošināta metodiska, sistemātiska katra mašīnzinību pedagoga 

kompetencēm atbilstoša profesionālo prasmju pilnveide. 

 

3. jautājums 

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Tehniskās fakultātes Alternatīvo 

degvielu zinātniskās laboratorijas apskate; Tehniskās fakultātes J. Čakstes bulv. 5 

laboratoriju apskate  

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

Autotransporta un Spēkratu NEP eksperti apmeklē Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju 

universitātes Tehniskās fakultātes Alternatīvo degvielu zinātnisko laboratoriju, kur iepazīstas ar 
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laboratorijas aprīkojumu, LBTU studentu un mācībspēku zinātniskā darba rezultātiem (sk. 2. 

pielikumu). 

Tehniskās fakultātes ēkā, J. Čakstes bulvārī 5, eksperti iepazīstas ar laboratoriju 

aprīkojumu, kuru ēkas remonta dēļ, NEP eksperti neapskatīja apmeklējuma laikā 2020. gadā. 

Eksperti iepazīstas ar LBTU Tehniskās fakultātes Spēkratu institūta, Lauksaimniecības tehnikas 

institūta un Mehānikas institūta pārziņā esošām laboratorijām. Fakultātes mācībspēki informē par 

studentu zinātniskajiem pētījumiem lauksaimniecības tehnikas un autotransporta jomās. 

NEP eksperti interesējas par LBTU Tehniskās fakultātes sadarbību ar Jelgavas 

tehnikumu, tehnikumā esošā aprīkojuma izmantošanas iespējām LBTU mācību procesā. LBTU 

Tehniskās fakultātes mācībspēki līdz šim Jelgavas tehnikuma laboratoriju iespējas nav 

izmantojuši. 

 

Nolemj:  

3.1. Pieņemt zināšanai LBTU mācībspēku sniegto informāciju par LBTU Tehniskās fakultātes 

laboratoriju iekārojumu un aprīkojumu, studentu un mācībspēku zinātniskā darba rezultātiem. 

 

 

4. jautājums 

Profesionālo studiju programmu piedāvājuma attīstības plāns Latvijas Biozinātņu un 

tehnoloģiju universitātes Tehniskajā fakultātē  

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

I. Dukulis informē par Tehniskajā fakultātē īstenotajām Lauksaimniecības 

inženierzinātnes studiju programmām. Lauksaimniecības inženierzinātnē augstskola piedāvā 

tikai akadēmiskās studiju programmas. LBTU mācībspēku ieskatā profesionālo studiju 

programmu ieviešana var radīt problēmas uzņemšanai maģistra studiju līmenī. LBTU 

mācībspēku ieskatā, maģistra līmenī grupu nebūtu iespējams nokomplektēt, jo veidotos šaura 

specializācija, tikai smagajos spēkratos. 

A. Stoļarovs aicina LBTU mācībspēkus izvērtēt LBTU Tehniskās fakultātes vietu un lomu 

Latvijas tautsaimniecībai nepieciešamo speciālistu sagatavošanā. Tehniskajā fakultātē 6. LKI 

līmeņa akadēmiskajā studiju programmā “Lauksaimniecības inženierzinātne” ir divi virzieni – 

autotransports un lauksaimniecības tehnika. Studiju programmā katru gadu tiek uzņemts 

salīdzinoši neliels studējošo skaits, budžeta vietas regulāri netiek aizpildītas. Autotransporta 

inženierus profesionālā studiju programmā māca Rīgas Tehniskajā universitātē. RTU šajā 

programmā budžeta vietas tiek aizpildītas, tiek uzņemts divreiz lielāks studējošo skaits, kā LBTU. 

LBTU īpašā loma Latvijā ir smagie spēkrati. Augstskola ir vienīgā, kura šādu programmu spēj 

piedāvāt. Nozare jau labu laiku kā ir pārkārtojusies, servisa uzņēmumi  sniedz pakalpojumu 

vienlīdz, kā lauksaimniecības tehnikai, tā meža tehnikai un būvtehnikai. Atbilstoši nozares 

attīstības tendencēm, ir pārkārtota profesionālā vidējā izglītībā, izveidota viena konsolidēta 

kvalifikācija – smago spēkratu mehāniķis un smago spēkratu atslēdznieks. Šāds speciālists 

uzņēmumiem ir nepieciešams arī ar augstāko izglītību. Profesionālo studiju programmu ar 

kvalifikāciju Smago spēkratu inženieris, kuras saturs būs vērsts uz uzņēmumiem 

nepieciešamajām kompetencēm, uzņēmumi jau sen gaida.  

Pasākuma dalībnieki diskutē par Smago spēkratu inženiera profesijas standarta izstrādes 

iespējām un vienojas, ka LBTU Tehniskā fakultāte uzņemsies moderēt un koordinēt profesijas 

standarta izstrādi, bet Spēkratu NEP deleģēs ekspertus darba grupai. 
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I. Dukulis ierosina pārrunāt Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta kvalifikācijas 

studiju programmas perspektīvas, ja tā tiek īstenota 7. LKI līmenī. 

G. Tilaka aicina iepazīties ar grozījumiem Profesionālās izglītības likumā, kurā ir iekļautas 

normas par tālākizglītības īstenošanu arī augstākos, 5. – 7. LKI līmeņos. NEP šo kvalifikāciju ir 

plānojusi, nevis kā profesionālā maģistra studiju programmu, bet gan kā tālākizglītības 

programmu. Tas nozīmē, ka mācību process būs īss, būs jāapgūst tikai profesionālās 

kompetences, gala rezultātā būs iegūta tikai kvalifikācija, par maģistra grādu šeit neiet runa. 

Pasākuma dalībnieki diskutē par tālākizglītības programmu īstenošanas iespējām 7. LKI 

līmenī. LBTU mācībspēki atzīst, ka tālākizglītības programmām ir perspektīva. 

A. Stoļarovs aicina pārrunāt Malnavas koledžas un LBTU Tehniskās fakultātes sadarbības 

perspektīvas. Autotransporta un Spēkratu NEP interesē 4. LKI līmeņa automehāniķa kvalifikācijas 

izglītības programmas un 5. LKI līmeņa Autotransporta studiju programmas attīstības 

perspektīvas Malnavas koledžā. 

K. Vārtukapteinis informē par 5. LKI līmeņa Malnavas koledžas studiju programmas 

saskaņošanas procesu ar LBTU 6. LKI līmeņa Lauksaimniecības inženierzinātņu studiju 

programmu. LBTU mācībspēki iesaistās lekciju kursu lasīšanā Malnavas koledžā. LBTU 

mācībspēku ieskatā ciešu Tehniskās fakultātes sadarbību ar Malnavas koledžu, materiālā 

nodrošinājuma potenciāla izmantošanai, lielā attāluma dēļ ir sarežģīti izveidot. 

Pasākuma dalībnieki diskutē par LBTU Tehniskās fakultātes un Malnavas koledžas 

sadarbības perspektīvām. 

Tiek apkopoti ekspertu viedokļi un secināts, ka NEP eksperti nav guvuši pārliecinošu 

priekšstatu par LBTU Tehniskās fakultātes un Malnavas koledžas sadarbību Malnavas koledžas 

īstenoto Autotransporta studiju programmas un 4. LKI līmeņa izglītības programmas attīstībai. 

 

Nolemj:  

4.1. MMM NEP Spēkratu apakšpadomei deleģēt ekspertus Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju 

universitātes koordinētai 6. LKI līmeņa profesijas standarta “Smago spēkratu inženieris” satura 

izstrādes darba grupai. 

4.2. Ierosināt MMM NEP Autotransporta un Spēkratu apakšpadomēm aicināt Latvijas Biozinātņu 

un tehnoloģiju universitātes padomi iepazīstināt MMM NEP ekspertus ar redzējumu par 

Autotransporta studiju un izglītības programmu attīstības perspektīvām Malnavas koledžā. 

 

 

MMM NEP priekšsēdētāja vietnieks (autotransports)  I. Rūtiņš 

MMM NEP priekšsēdētāja vietnieks (spēkrati)   A. Stoļarovs 

LDDK NEP koordinatore      G. Tilaka 

 

 
 
 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  
SATUR LAIKA ZĪMOGU  
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1. pielikums Metālapstrādes, mašīnbūves 
un mašīnzinību nozares ekspertu padomes 
izglītības iestādes apmeklējuma protokolam 

14.10.2022. Nr. 6-10.7.1/6 
 

 

Jelgavas tehnikuma mācību darbnīcu un autotransporta izglītības programmas 
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