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1. STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS 
 

Studiju virzienā Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un 

mašinzinības tiek īstenotas studiju programmas, kas orientētas uz transporta (aviotransporta un 

sauszemes transporta) tehnisko un komerciālo ekspluatāciju. Virziens ietver 1. profesionāla līmeņa un 

bakalaura līmeņa programmas.  

Virziena akreditācijas dati:   

LR IZM Akreditācijas lapa Nr. 276 (pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 

2014.gada 31. janvāra lēmums Nr. 286). Studiju virziens akreditēts līdz 2019.gada 11. jūnijam. 

 

2. STUDIJU  VIRZIENA PROGRAMMU RAKSTUROJUMS 
 

2.1. Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma „Aviācijas transporta tehniskā 

ekspluatācija” 

Iegūstamais grāds: Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas tehniķis 

Specializācijas: 

 Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas tehniķis 

 Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas tehniķis 

Studiju valodas: latviešu, krievu, angļu. 

Iespējamās apmācības formas un studiju ilgums:  

 pilna laika studijas 2 gadi 8 mēneši (5,5 semestri). 

Prasības uzņemšanai: vidējā izglītība.  

Programmas apjoms: 110 kredītpunkti. 

  

2.2. Bakalaura programma „Aviācijas transports” kods 43525 

Iegūstamais grāds: inženierzinātņu bakalaurs aviācijas transportā. 

Specializācija: Gaisa kuģu lidojumu ekspluatācija  

Studiju valodas: latviešu, krievu, angļu. 

Iespējamās apmācības formas un studiju ilgums: 

 pilna laika studijas (mācības dienā vai vakarā) – 4 gadi (8 semestri) 

Prasības uzņemšanai: vidējā izglītība 

Programmas apjoms: 160 kredītpunkti 

 

2.3. Bakalaura studiju programma „Transporta komerciālā ekspluatācija” kods 43525 

Iegūstamais grāds: Inženierzinātņu bakalaurs mašīnzinībās. 

Studiju valodas: latviešu, krievu, angļu. 

Iespējamās apmācības formas un studiju ilgums: 

 pilna laika studijas: 4 studiju gadi (8 semestri) 

 nepilna laika studijas: 5 studiju gadi (10 semestri) 

Prasības uzņemšanai: vidējā izglītība 

Programmas apjoms: 160 kredītpunkti 

 

Saīsināta programma: 

Prasības uzņemšanai: Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas tehniķis (Augstākās profesionālās izglītības 

studiju programmas (I.līmenis) diploms "Aviācijas transporta tehniskā ekspluatācija" (41525)). 

Iespējamās apmācības formas un studiju ilgums: 

 pilna laika studijas: 2,5 studiju gadi (5 semestri) 

 nepilna laika studijas: 3 studiju gadi (6 semestri) 

Programmas apjoms: 100 kredītpunkti. 
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2. STUDIJU VIRZIENA LĪDZŠINĒJĀS ATTĪSTĪBAS NOVĒRTĒJUMS, 

ATTĪSTĪBAS PLĀNA IZPILDE   
 

 Studiju virziena un  studiju programmu ilgtspējas perspektīvais novērtējums no Latvijas 

republikas interešu viedokļa 

 

Aviotransporta nozare šobrīd attīstās ļoti straujos tempos. Paredzot strauju Rīgas lidostas 

attīstību, kas ļaus tai kļūt par nozīmīgu aviācijas centru Eiropas Savienībā, strauji palielināsies 

pieprasījums pēc aviācijas speciālistiem. Līdz ar gaisa satiksmes intensitātes palielināšanos, 

aviosabiedrībām rodas nepieciešamība nodarbināt lielāku skaitu lidmašīnu apkalpojošo personālu. 

Tajā pat laikā pieaugot gaisa satiksmei Latvijā, lidojumu drošības saglabāšanai, Civilās 

aviācijas aģentūrai ieviešot jaunos ES noteikumus, nepieciešams īstenot efektīvu darbību jauno 

speciālistu sagatavošanai un sertificēšanai. 

Aviācijas nozares nepārtraukta un stabila attīstība lielā mērā atkarīga no tā, vai tiks 

nodrošināts pieprasījums pēc attiecīgas kvalifikācijas personāla. Kaut arī teorētiski Eiropas kopējo 

darba tirgu iespējams nodrošināt piesaistot ārzemju speciālistus. Latvijas nacionālās ekonomikas 

attīstības intereses saistītas ar iespēju uzveidot pēc iespējas vairāk augsti apmaksātu darba vietu un 

izvietot tās Latvijā. 

Katru gadu Latvijā gaisa satiksmes plūsma palielinās par 10-15%. Pārvadāto pasažieru skaits 

no Latvijas pēdējo trīs gadu laikā  palielinājās par 44% . Ja 2000.gadā, kopējais pasažieru skaits no/uz 

lidostu „Rīga” sasniedza 574 tūkstošus, tad 2012.gada jūlijā starptautiskā lidosta Rīga uzņēma 

7miljono tranzīta pasažieri.  

Lidostas modernizācija beidzās 2001. gadā vienlaicīgi ar Rīgas 800 gadu svinībām. 2005. 

gadā lidosta apkalpoja 1,9 miljonus pasažieru, savukārt 2010. gadā pasažieru skaits sasniedza 4,66 

miljonus pasažieru. 2006. gadā tika atvērts jaunais Ziemeļu termināls, līdz 2012. gadam ieplānota 

termināļa paplašināšana, kas palielinās lidostas kapacitāti vēl par 2,5 miljoniem pasažieru gadā. Pēc 

sekojošas termināļa paplašināšanas, kas jāpaveic līdz 2015. gadam, plānots palielināt pasažieru 

kapacitāti līdz pat 12 miljoniem gadā.  

Pašlaik Latvijā ir 13 sertificētas aviosabiedrības, kuras strauji palielina savu floti, un apmēram 

50 ar aviāciju saistīti uzņēmumi. Šobrīd nacionālās aviosabiedrības „AirBaltic” tirgus daļa ir 41%, šis 

apjoms atbilst arī pārējas pasaules lidostās esošo nacionālo aviosabiedrību tirgus daļai. Jāuzsver, ka 

40% no pieauguma nodrošina nacionālie aviopārvadātāji, tas nozīmē, ka šāda pieauguma apstākļos 

kļūs akūts kvalificēta personāla jautājums. 

2003.gadā aviosabiedrībā „AirBaltic” bija 293 darbinieki, bet 2011.gadā šis skaitlis jau 

sasniedzis aptuveni 700. Vienlaikus intensīvi attīstās arī citas Latvijas aviosabiedrības.  

Prognozes, plānojot gaisa satiksmes plūsmas attīstību laika periodam no 2009.gada līdz 

2017.gadam, norāda uz tā pieaugošo intensitāti. Gaisa pārvadājumu intensitātes un apjoma pieaugums 

krīzes apstākļos citās nozarēs  varam skaidrot ar sekojošo: 

 apkalpojumu izmaksu samazināšanā;  

 aviosabiedrības „AirBaltic” cenu politikas izmaiņām un jaunu patērētājiem pievilcīgu 

maršrutu atklāšanu; 

 pieaugošo Eiropas tūristu interesi par jaunajām ES dalībvalstīm; 

 valsts ārējā tēla veidošanu un tūrisma politikas attīstību un mārketingu. 

Nozares attīstības tendences ir cieši saistītas ar jaunu darba vietu radīšanu un nepieciešamību  

pēc kvalificēta personāla. 

 

3. STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS MĒRĶI UN STRATĒĢIJA 
 

4.1. Studiju virziena attīstības mērķi 

 pētījumus un izstrādes, kas saistītas ar plūsmu (materiālo, finanšu, informācijas vai to 

savienojumu) optimizāciju ražošanas un komerciālajā sfērā, loģistikas darbību transporta 

pakalpojumu sniegšanas sfērā, kas īstenojami jebkuras īpašuma formas uzņēmumos (firmās), kā 
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arī valsts pārvaldes institūciju ietvaros, un kuri atbilst mūsdienu prasībām kompetentu lēmumu 

pieņemšanā Latvijas tautsaimniecībā brīvā tirgus apstākļos; 

 nodrošināt sabiedrības vajadzības pēc starptautiskajām prasībām atbilstošiem aviācijas 

tehniskajiem speciālistiem, kas spējīgi strādāt aviācijas uzņēmumos tehniskos, organizatoriskos 

un citos amatos atbilstoši Eiropas Komisijas (EK) Regulas Nr. 2042/2003 un Civilās aviācijas 

aģentūras izvirzītajām prasībām to zināšanām, prasmēm un iemaņām.  

 nodrošināt augstas kvalitātes pilnvērtīgu profesionālo izglītību, teorētiskās zināšanas un praktisko 

uzdevumu risināšanas iemaņas uzņēmējdarbībā un optimizācijas procesu vadībā, spējas patstāvīgi 

apgūt un radoši izmantot uzkrātās un jauniegūtās zināšanas profesionālajā darbībā, kā arī 

izglītības turpināšanu atbilstošajā augstākā līmeņa akadēmiskajā vai profesionālajā programmā; 

 sagatavot speciālistus, kas spējīgi pastāvīgi attīstīt savas profesionālās zināšanas, kā arī turpināt 

studijas maģistrantūrā  aviācijas vai tai radniecīgā jomā. 

 

4.2. Studiju virziena attīstības stratēģija saistībā ar augstskolas kopīgo stratēģiju 

Transporta ekspluatācija (t. s. aviācijas transports) ir studiju virziens, kas nosaka Transporta 

un sakaru institūta galveno specializāciju, tāpēc studiju virziena attīstība ir harmonizēta ar TSI 

attīstības stratēģiju. 

Lai sasniegtu virziena mērķus, TSI vadība nodrošina pastāvīgu studiju programmu un resursu 

attīstību. TSI attīstības stratēģija ietver darbību zinātniskajā un studiju jomā, pārvaldības un 

infrastruktūras pilnveidošanā. 

Zinātniskās darbības izcilība – kvalitatīvi zinātniskie pētījumi integrēti studiju procesā ar plašu 

iesaisti starptautiskajās, valsts un nozaru pētniecības programmās, kas sekmē tehnoloģiju pārnesi un 

inovāciju attīstību. Izglītības, zinātnes un ražošanas sistēmas integrācijas nodrošināšana, ieskaitot 

zinātnisko pētījumu pārvaldības procesu integrāciju ar izglītības procesu. 

Studiju izcilība – augstas kvalitātes, prestižas, starptautiski atzītas studijas, kas iemāca kritiski 

uztvert un radoši apstrādāt informāciju, analītiski domāt, attīstīt jaunrades spējas un pašizglītoties 

mūža garumā, sagatavojot starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus.  

Organizācijas izcilība un atpazīstamība – demokrātiska, efektīva un moderna augstskolas 

darba organizācija, kas veicina studiju un zinātniskās darbības izcilību, kā arī TSI atpazīstamību 

pasaulē.  

Infrastruktūras izcilība – integrēts un moderns studiju un zinātnisko darbību veicinošs 

informatīvais un teritoriālais komplekss ar centru Rīgā un attīstītu filiāļu tīklu.  

Saskaņā ar TSI stratēģiju, virziena attīstības uzdevumi ir: 

 sistemātiski integrēt zinātniskos pētījumus studiju procesā; 

 paplašināt akadēmiskā personāla piedalīšanos starptautiskajās, valsts un nozaru 

pētniecības programmās transporta un loģistikas jomā; 

 vairāk pieaicināt transporta jomas speciālistus, tai skaitā no ārzemēm, piedalīties studiju 

programmu izstrādē un īstenošanā; 

 paplašināt multilingvālo izglītību studiju virziena ietvaros; 

 nodrošināt studentu, absolventu, darba devēju piedalīšanos studiju programmu kvalitātes 

vadīšanā; 

 plašāk izmantot studijās IT resursus; 

 modernizēt mācību literatūras fondu, kuru piedāvā studiju virziena studentiem. 
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4. STUDIJU VIRZIENA VADĪBA 
 

Studiju virziena vadības  shēma (TSI organizatoriskās struktūras fragments): 

 

 MĀCĪBU 

 PROREKTORS 

ZINĀTŅU 

  UN ATTĪSTĪBAS 

PROREKTORS

 ADMINISTRATĪVAIS 

PROREKTORS 

 REKTORS

 

STUDIJU DAĻA
 Fakultātes dekāns

 - studiju virziena vadītājs

  Studiju programmu 

 direktori

 ADMINISTRATĪVAIS 

 DEPARTAMENTS

Katedru

 vadītāji 

SENĀTS

-  Mācību-metodiskā 

komisija

FAKULTĀTES

DOME

 

6.STUDIJU VIRZIENAM PIEEJAMIE RESURSI 
 

6.1. Programmas realizācijā iesaistītā personāla raksturojums 

 

TSI akadēmiskā personāla sastāvā, kas nodrošina studiju virziena programmu realizāciju, ir 22 

docētāji, no kuriem 21 TSI ir pamatdarba vieta. To skaitā, 4 ir profesori, 1 asociēts profesors, 12 

docenti, 5 lektori; zinātņu  doktora grāds ir 17 mācībspēkiem (77%). No šiem pasniedzējiem 

konkursa kārtībā ir ievēlēti 4 profesori un 1 asociētais profesors, 10 docenti, 5 lektori. Docentus, 

lektorus un asistentus ievēl TSI Senāts, bet profesorus un asociētos profesorus ievēl nozaru Profesoru 

padomes (Latvijas Universitātē vai Transporta un sakaru institūtā). Bez TSI pastāvīgā akadēmiskā 

personāla, studējošo apmācības procesā piedalās citu augstskolu docētāji, kopskaitā 2 cilvēki 

(docenti). 

 

6.2. Infrastruktūra un informācijas resursi 

 Studiju procesā tiek izmantotas aptuveni 100 dažādas programmu paketes, tajā skaitā: 

Matlab, Mathcad, Statistica, GPSS World, AnyLogic, ExtendSim, ArcGIS, ARIS SIDRA 

INTERSECTION, 3D Max, AutoCAD Civil 3D, VISUM/VISSIM u.c. Laboratorijas nodarbības 

notiek specializētās auditorijās: Lietišķo programmu sistēmu laboratorijā, Inteliģento transporta 

sistēmu laboratorijā u.c.   

Laboratorijas nodarbības notiek specializētās auditorijās: APAC, uz lidmašīnas A320 

trenažiera- simulatora, Datoru modelēšanas un elektronisko sistēmu laboratorijā un Lietišķo 

programmu sistēmu laboratorijā. Praktiski visas lekciju auditorijas un datorklases ir aprīkotas ar 

stacionāriem videoprojektoriem un LCD-paneļiem. Divas auditorijas aprīkotas ar jaunākajiem 

līdzekļiem videokonferenču organizēšanai un nodrošina tālmācības translāciju.  
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  Studiju laboratorijas 

 
Nr.aud. Laboratorija Laboratorijas iekārtas: Daudzums 

4-03 Aviotehnikas kontroles un remonta 

laboratorija 

Dzinēji AI-24, GTD-350, М-14, ТА-6 

Laboratorijas iekārtas kniedēšanai, 

metināšanai, lodēšanai, urbšanai, 

locīšanai, štancēšanai 

4 

6 

4-609 Sakaru iekārtu un mērīšanas 

tehnikas laboratorija 

Radiostacijas: Polet 2, Baklan, Majak 

Laboratorijas iekārtas: 

Oscil. C1-49, C1-55, C1-70; 

Voltm. B3-38, B3-57, B7-37; 

Ģeneratori: Г3-102, Г5-54 

11 

 

3 

5 

2 

4-113 Elektronisko ierīču laboratorija Laboratorijas stendi ЛО-20 

Barošanas bloki: БНН4, Б5-50, 

Ģeneratori: Г6-26, ЛГН- 207В, Г3-18 

Oscilografi: С1-77, С1-83, Hameg 

HM504-2 

Voltmetri: В7-16А, В7-22А, В7-35,   В7-

37 

Modulatori: УМ-2 

Mērītājs: E7-11 

12 

4-112 Fizikas un elektronikas laboratorija Defektoskops УДМ-1, 

Kvalitātmērītājs Е9-4 

Mikroskops МИМ-7 

Stroboskops 

Elektriskas mašīnas (stends) 

3 

3 

3 

1 

3 

 

Augstskolas bibliotēka centralizēti nodrošina studiju virziena programmas ar mācību, 

zinātnisko un metodisko literatūru. Bibliotēkas lietotāju rīcībā ir elektroniskais katalogs un 

elektroniskā bibliotēka ar elektronisko grāmatveikalu, kurš atrodas pēc adreses (www.tsi.lv/library). 

TSI bibliotēka tāpat tiek papildināta ar daudziem metodiskajiem materiāliem, kurus izstrādājuši TSI 

docētāji. Šīs grāmatas iegādājas arī paši augstskolas studenti (līdz 80% tirāžas). Līdz ar tālmācības 

sistēmas Moodle ieviešanu studiju procesa, vairākas reizes pieauga metodisko materiālu izmantošana 

elektroniskā veidā.  

Aviācijas programmas tiek realizētas uz TSI Akadēmiskā un profesionālā aviācijas centra 

(APAC) bāzes, kas ir 2009.gadā sertificēts atbilstoši Eiropas aviācijas drošības aģentūras (EASA) 

prasībām (ES Regulas № 2042/2003 147. daļa), tāpēc augstāk minētās programmas absolventiem ir 

iespēja pretendēt uz B1 vai B2 kategoriju licenču saņemšanu. 

Studiju virziena īstenošanā iesaistītas visas fakultātes un to pakļautībā esošās katedras, kā arī 

citas augstskolas  struktūrvienības, kas savas kompetences ietvaros nodrošina studiju programmās 

paredzēto studiju rezultātu sasniegšanai. Studiju virziena realizāciju pamatā nodrošina Transporta un 

loģistikas fakultāte, ar tās sastāvā ietilpstošajām katedrām: Transporta un loģistikas katedra; Aviācijas 

transporta katedra. Tāpat studiju procesā iesaistītas: 

 Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultāte: Elektronikas un telekomunikāciju katedra; 

Matemātisko metožu un modelēšanas katedra; Datorsistēmu programmatūras katedra.  

 Vadībzinātņu un ekonomikas fakultāte: Humanitāro zinātņu katedra un Ekonomikas, 

finanšu un vadības katedra. 

 Korporatīvo klientu daļa (prakses organizēšana). 

 Studiju daļa (organizē darbu ar studējošajiem). 

 TSI Telekomunikāciju, elektronikas un robotu tehnikas centrs ar tajā ietilpstošajam 

laboratorijām, Lietišķo programmu sistēmu laboratorija. 

 Akadēmiskais un profesionālais aiācijas centrs (APAC). 

 

Studiju iekārtas 

Tranažieris А320. To izmanto: 

1. Sekojošu akadēmisko studiju priekšmetu nodarbībās: 

- Gaisa kuģu šķidruma-gāzes sistēmas; 

http://www.tsi.lv/library
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- Gaisa kuģu avionikas sistēmas; 

- Gaisa kuģu avionikas sistēmas; 

- Aviācijas tehnikas tehniskā apkope; 

- Aviācijas dzinēju vadības sistēmas. 

2. Akadēmiskā un profesionālā aviācijas centra (АРАС) nodarbībās par А320 tipa lidmašīnām 

un citiem profesionālajiem kursiem. 

Hidraulikas stends.  

 uz tā tiek veikti laboratorijas darbi studiju priekšmetā Gaisa kuģu šķidruma-gāzes 

sistēmas;  

 tiek izskatīta iespēja iekļaut inženierzinātņu studiju  programmās priekšmetu „Hidraulikas 

pamati”. 

 

Partnerorganizāciju tehniskie resursi, kurus TSI izmanto studiju procesa nodrošināšanā 

 
Organizāciju nosaukums Tehnisko resursu veids 

“Latvijas Gaisa Satiksme” 

 

Telekommunikāciju, radionavigācijas un radiolokācijas iekārtas, kuras 

tiek izmantotas gaisa kustības vadīšanā, t.sk. arī uz mākslīgo zemes 

pavadoņu tehnoloģijas bāzes 

Airline RAF-AVIA Lidmašīnas, gaisa kuģu tehnikas apkopes bāze 

Concors company Lidmašīnas, gaisa kuģu tehnikas apkopes bāze 

Aviatest LNK- 1 Gaisa kuģu konstrukcijas izpētes bāze 

GM Helicopters Helikopteri, gaisa kuģu tehnikas apkopes bāze 

Baltic Business Aviation Centre Lidmašīnas, gaisa kuģu tehnikas apkopes bāze 

KS AVIA Lidmašīnas, gaisa kuģu tehnikas apkopes bāze 

Lufthansa Bombardier Aviation 

Services GmbH 

Lidmašīnas, gaisa kuģu apmācības un tehnikas apkopes bāze 

AS Air Maintenance Estonia (AME) Lidmašīnas, gaisa kuģu apmācības un tehnikas apkopes bāze 

Airline Support Baltic Lidmašīnas, gaisa kuģu tehnikas apkopes bāze 

  

7. STUDIJU VIRZIENA PROGRAMMU PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA 
 

Studiju programmās tiek izmantotas visas tradicionālās apmācības metodes – lekcijas, 

praktiskās nodarbības un laboratorijas darbi.  

Studentiem nodrošināta palīdzība mācībās konsultāciju veidā. Katram docētājam obligāti ir 

ieplānotas ne mazāk, kā 2 konsultāciju stundas nedēļā, šīs konsultācijas ir iekļautas elektroniskajā 

nodarbību sarakstā un ir pieejamas studentiem.  

Augstskolā izstrādāta un ieviesta 2-līmeņu studiju apmaksas sistēma, kura stimulē studentus 

nokārtot sesiju savlaicīgi. Labākajiem studentiem tiek piešķirtas studiju maksas atlaides vai  

bezmaksas studiju vietas. Lai paaugstinātu studentu motivāciju, tiek izmantotas arī tikšanās ar darba 

devējiem  un absolventiem. Reizi gadā augstskolā tiek rīkotas „Karjeras dienas (nedēļa)”. 

Pēdējo trīs gadu laika ir modernizēta un ievērojami paplašināta studentu apmācība, izmantojot 

pieeju e-apmācības videi un izstrādājot jaunus e-kursus. Studentu aptauja liecina, ka studenti augsti 

vērtē e-apmācības iespējas. Visi mācību materiāli studiju virziena programmām ir izvietoti TSI 

Moodle sistēmā. 

Atskaites periodā būtiskas izmaiņas virziena programmās netika veiktas. 

 

8. STUDIJU VIRZIENA STUDĒJOŠIE UN ABSOLVENTI 
Studiju programmas “Aviācijas transporta tehniskā ekspluatācija” studējošo skaits:  

2015./2016. akadēmiskajā gadā abiturientu skaits - 0. 

Studējošo skaits programmā (pilna laika) – 9 studējošie (1. kurss – 0; 2. kurss – 7 stud.; 3. 

kurss – 2 stud.) 

Studiju programmas “Aviācijas transports” studējošo skaits, norādot sadalījumā pa studiju 

īstenošanas veidiem, formām: 

2015./2016.akadēmiskajā gadā imatrikulēto skaits – 59 (no tiem 32 studējošie krievu valodā, 

27 – angļu valodā). 
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Studējošo skaits programmā (pilna laika) – 128 studējošie (no tiem 87 studējošie krievu 

valodā, 41 – angļu valodā), no tiem pirmajā kursā – 59, otra kursā - 37, trešā kursā – 23, pēdējā kursā 

- 9.  

2015./2016.akadēmiskajā gadā programmu “Aviācijas transporta tehniskā ekspluatācija” 
absolvēja 3 studējošie, studiju programmu “Aviācijas transports” absolvēja 13 studējošie (3 studējošie 

– ziemā un 10 - pavasarī). 

 

9. STUDĒJOŠO APMIERINĀTĪBA 
 

Aptaujas rezultātu un citu datu par studējošo apmierinātību ar programmu studiju kvalitāti 

analīze: katra semestra beigās, tiek īstenota pastāvīga studējošo aptauja (anketēšana). Aptaujas 

rezultātus apkopo un izvērtē TSI Stratēģiskās attīstības daļā. Aptaujas rezultātus izskata Mācību 

metodiskajā komisijā (MMK) un Senātā. Ar aptaujas rezultātiem Stratēģiskā attīstības daļa 

iepazīstina TSI administrāciju, studiju programmu direktorus.  

Kopumā studiju programmu studējošie vērtē pozitīvi. 87% aptaujāto ir pilnībā apmierināti ar 

izvēlēto specialitāti un tās realizācijas kvalitāti.  

Īpaši tiek atzīmēts augstais apmācības līmenis un pasniedzēju kvalifikācija. Galvenie iebildumi 

un neapmierinātība izteikta saistībā ar bibliotēkas studiju fonda lietošanas nosacījumiem, ārpus 

studiju pasākumu nepietiekamību un brīvā laika pavadīšanas iespējām.  

 

10. ZINĀTNISKĀ PĒTNIECĪBA STUDIJU VIRZIENA  JOMĀ 
 

Visi vadošie augstskolas docētāji, kuri intensīvi piedalās zinātniskajos pētījumos, plaši pielieto 

iegūtos zinātniskos rezultātus studiju procesā: gatavojoties lekcijām, izstrādājot kursa darbu un gala 

pārbaudījuma darbu tematiku. 

TSI katru gadu uz savas bāzes organizē zinātniskās un mācību metodiskās konferences, no 

kurām, galvenās ir sekojošas: 

Ikgadējās konferences: 

1. International Conference “Reliability and Statistics in Transportation and 

Communication” (RelStat-2015), TSI, Riga, Latvia; 

2. Conference “Research and Technology – Step into the Future”. 2015, TSI, Riga, Latvia;  

3. Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference „Mūsdienu 

izglītības problēmas (MIP-2015)” 2015. TSI, Rīga, Latvija. 

Studiju process cieši saistīts ar zinātniskajiem pētījumiem, ko veic katedru mācību spēki. 

Fakultātes zinātnieki aktīvi piedalās un arī vada daudzus zinātniskos projektus kā valsts, tā arī 

starptautiskajā līmenī.  

Akadēmiska un profesionālā aviācijas centra (APAC) darbinieki kopīgi ar Transporta un 

loģistikas fakultāti veic zinātniskos pētījumus šādās jomās: 

  uzņēmuma organizatoriskās struktūras pilnveidošana; 

  uzņēmuma darbības vadība; 

  transporta sistēmas pilnveidošana; 

  ekoloģiski tīru transporta līdzekļu izpēte, projektēšana un izstrāde. 

 

 11. ĀRĒJĀ VIDE , ĀRĒJĀ SADARBĪBA  
 

Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014. - 2020.gadam ir noteikta prioritāte: ilgtspējīga 

transporta infrastruktūra, kas nodrošina mobilitāti iekšzemē un starptautisko sasniedzamību.  

Transports, kā viena no galvenajām nozarēm Latvijas ekonomikā, ir prioritārs virziens.  

Aviotransporta nozare šobrīd attīstās ļoti straujos tempos. Paredzot tālāku Rīgas lidostas attīstību, kas 

ļaus tai kļūt par nozīmīgu aviācijas centru Eiropas Savienībā, strauji palielināsies pieprasījums pēc 

aviācijas speciālistiem. Līdz ar gaisa satiksmes intensitātes palielināšanos, aviosabiedrībām rodas 

nepieciešamība nodarbināt lielāku skaitu lidmašīnu apkalpojošo personālu. 
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Tajā pat laikā pieaugot gaisa satiksmei Latvijā, lidojumu drošības saglabāšanai, Civilās 

aviācijas aģentūrai ieviešot jaunos ES noteikumus, nepieciešams īstenot efektīvu darbību jauno 

speciālistu sagatavošanai un sertificēšanai. 

Aviācijas nozares nepārtraukta un stabila attīstība lielā mērā atkarīga no tā, vai tiks 

nodrošināts pieprasījums pēc attiecīgas kvalifikācijas personāla. Kaut arī teorētiski Eiropas kopējo 

darba tirgu iespējams nodrošināt piesaistot ārzemju speciālistus, Latvijas nacionālās ekonomikas 

attīstības intereses saistītas ar iespēju izveidot valstī pēc iespējas vairāk augsti apmaksātu darba vietu. 

Katru gadu Latvijā gaisa satiksmes plūsma palielinās par 10-15%. Pārvadāto pasažieru skaits 

no Latvijas pēdējo trīs gadu laikā  palielinājās par 44% .  Lidostas modernizācija, saskaņā ar  Lidostas 

«Rīga» Biznesa plānu un Rīcības plānu 2016.-2036.g., dos pasažieru skaita palielināšanos no 5 

162 675  līdz  5 580 000,  lidojumu skaits gadā palielināsies no 68 078 līdz 72 700.   

Nozares attīstības tendences ir cieši saistītas ar jaunu darba vietu radīšanu un nepieciešamību  

pēc kvalificētiem speciālistiem.  Pašlaik Latvijas aviokompānijas jau saskārušas ar kvalificētu 

darbinieku trūkumu tirgū, kuri strādātu 10 tehniskās apkopes organizācijās lidostā „Rīga” un citos 

reģionos, un varētu veikt gaisa kuģu tehnisko apkopi. Ja Latvijā tiks atvērti jauni tehniskās apkopes 

centri, tad pieprasījums pēc speciālistiem arvien pieaugs. Lai šādi centri tiktu atvērti, viens no 

svarīgākajiem faktoriem ir nodrošinājums ar kvalificētiem aviācijas speciālistiem.  

Analizējot aviācijas izglītību Latvijā, varam minēt sekojošu problēmu: Latvijā salīdzinājumā 

ar Igauniju ir novērojami strauji nozares attīstības tempi, bet šajā sektorā  nav pietiekošas speciālistu 

sagatavotības ar aviācijas izglītību. 

Augstskolas ārējā sadarbība studiju programmas īstenošanas jomā  – līgumi ar potenciālajiem 

darba devējiem, ar organizācijām, kas piedāvā prakses vietas.  

TSI veic regulārus (ikgadējus) Latvijas un, daļēji, Eiropas darba tirgus pētījumus. Pētījuma 

pamatmērķi: 

1. noskaidrot uzņēmumu nepieciešamību pēc speciālistiem, kurus sagatavo TSI; 

2. noskaidrot uzņēmumu vadības viedokli par TSI absolventu sagatavotības līmeni; 

3. savākt informāciju darba tirgū par tā attīstības virzieniem, darba devēju vēlmēm un 

izteiktajiem aizrādījumiem. 

Pētījumi notiek, gan veicot darba devēju anketēšanu, gan analizējot Internetā un publicētajos 

izdevumos izvietotos šīs tematikas materiālus. Pētījumus organizē Stažēšanās un prakses daļas 

vadītājs, pētījumu rezultāti tiek noformēti ikgadējā pārskatā veidā. 

 TSI sadarbojas ar šādiem uzņēmumiem:  

AS “AirBaltic”, AS “RAF-AVIA”, SIA “Baltic Business Aviation Center”, KS AVIA, GM 

Helikopter, SIA AVIATEST, LGS  u.c.. 

 

Partnerorganizāciju tehniskie resursi, kurus TSI izmanto studiju procesa nodrošināšanā 

Organizāciju nosaukums Tehnisko resursu veids 

“Latvijas Gaisa Satiksme” 

Aeronavigācijas serviss 

Telekommunikāciju, radionavigācijas un radiolokācijas iekārtas, kuras tiek 

izmantotas gaisa kustības vadīšanā, t.sk. arī uz mākslīgo zemes pavadoņu 

tehnoloģijas bāzes 

Airline RAF-AVIA Lidmašīnas, gaisakuģu tehnikas apkopes bāze 

Concors Aircompany Lidmašīnas, gaisakuģu tehnikas apkopes bāze 

Aviatest LNK- 1 Gaisakuģu konstrukcijas izpētes bāze 

GM Helicopters Helikopteri, gaisakuģu tehnikas apkopes bāze 

Baltic Business Aviation 

Centre 

Lidmašīnas, gaisakuģu tehnikas apkopes bāze 

KS AVIA Lidmašīnas, gaisakuģu tehnikas apkopes bāze 

Lufthansa Bombardier 

Aviation Services GmbH 

Lidmašīnas, gaisakuģu apmācības un tehnikas apkopes bāze 

AS Air Maintenance 

Estonia (AME) 

Lidmašīnas, gaisakuģu apmācības un tehnikas apkopes bāze 

 

Darba devēji tiek pieaicināti dalībai studiju programmu saturiskajā vērtēšanā. 

TSI aktīvi īsteno zinātnisko un inovācijas darbību. Uz TSI bāzes 2012.gadā izveidots   

aviācijas pētnieciskais centrs, par kura darbības galveno virzienu uzskatāmi: 
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 lidmašīnu un  helihopteru konstrukciju nesagraujošās diagnostikas metodes; 

 lidmašīnu virtuālo modeļu izstrāde; 

 aviācijas tehnikas virtuālās realitātes 3D modeļu izstrāde. 

Aviācijas pētnieciskais centrs ir pabeigts 2015.gadā. Tā celtniecība tika īstenota uz lidostas 

Rīga bāzes un aviokompānijas RAF AVIA angāra bāzes par Eiropas fondu līdzekļiem atbilstoši 

grantam. 

Pašlaik Latvijas aviokompānijas jau saskārušas ar kvalificētu darbinieku trūkumu tirgū kuri 

strādātu 10 tehniskās apkopes organizācijās lidostā „Rīga” un citos reģionos un veic vieglo gaisa 

kuģu tehnisko apkopi reģionos. Ja Latvijā tiks atvērti jauni tehniskās apkopes centri, tad pieprasījums 

pēc speciālistiem arvien pieaugs. Lai šādi centri tiktu atvērti, viens no svarīgākajiem faktoriem ir 

nodrošinājums ar kvalificētiem aviācijas speciālistiem.  

Analizējot aviācijas izglītību Latvijā, varam minēt sekojošu problēmu: Latvijā salīdzinājumā 

ar Igauniju ir novērojami strauji nozares attīstības tempi, bet šajā sektorā  nav pietiekošas speciālistu 

sagatavotības ar aviācijas izglītību. 

Kā dotās problēmas alternatīvu risinājumu var minēt virkni jautājumus, kuriem jāpievērš 

uzmanība: 

 Latvijā nav pietiekošs skaits mācību iestādes, kas sagatavotu kvalificētus tehniskos 

speciālistus atbilstoši Eiropas normatīvajam prasībām; 

 Šobrīd svarīgākais Latvijā ir - nodrošināt nepieciešamo aviācijas speciālistu apmācību. 

Aktīvi turpinās starptautiskā sadarbība ar partneraugstskolām. TSI studenti sekmīgi studējuši 

un studē ārvalstu universitātēs studentu apmaiņas programmu ietvaros. TSI ir parakstījusi un 

saņēmusi hartu „ADVANCED EUROPEAN UNIVERSITY ERASMUS CHARTER (No 224745-IC-

1-2007-1-LV-ERASMUS-EUC-1)”.  

Transporta un sakaru institūts ir starptautiskās asociācijas „European Association for 

Education of Adults” (EAEA) loceklis. 

TSI ir parakstījis 6 starptautiskos ERASMUS sadarbības līgumus ar ārvalstu universitātēm:   

 Matej Bel University (Banska Bystrica, Slovakia, http://www.ef.umb.sk)  

 Bydgozcsz University of Economy (Poland, http://www.wsg.byd.pl ) 

 Vilnius Gegeminas Technical University (Lithuania, http://www.vgtu.lt) 

 University of Florence (Firenze) (Italy, http://www.unifi.it) 

 University of Žilina (Zilinska univerzita v Ziline) (Zilina, Slovakia, 

http://www.uniza.sk.)  

 High School of Economics and Innovation in Lublin (Wyzsza Szkola Ekonomii i 

Innowacji w Lublinie), (Lublin, Poland, www.wsei.lublin.pl ) 

Ārvalstu universitātes pilnībā atzinušas TSI iegūto zināšanu augsto kvalitāti, dodot iespēju 

mūsu studentiem tieši iekļauties ārvalstu augstskolu studiju programmās.  

TSI mācībspēki vada nodarbības dažās ārvalstu augstskolās (Slovākijā, Polijā, Lietuvā, Itālijā, 

Igaunijā un Beļgijā).  

TSI ir parakstījusi arī cita veida  partnerības līgumus, kuri paredz akadēmisko aktivitāšu 

veicināšanu starp partneraugstskolām. Līgumos paredzēts turpināt studentu un mācībspēku apmaiņu, 

veikt regulāru TSI akadēmiskās darbības kvalitātes auditu, kā arī nodrošināt TSI absolventiem studiju 

turpināšanas iespējas ārvalstī. Ar daudzām augstskolām noslēgti sadarbības līgumi. 

 

12. KVALITĀTES NODROŠINĀJUMS UN GARANTIJAS 
 

Augstas studiju procesa kvalitātes nodrošināšana ir prioritārs augstskolas uzdevums, kura 

atrisināšana nodrošina TSI absolventu augstu konkurētspēju darba tirgū. 

Konceptuāli šī uzdevuma risinājums balstīts uz visu studiju procesa dalībnieku 

(administrācijas, mācību spēku un studentu) savstarpējas un reālas ieinteresētības principa realizēšanu 

šī procesa pilnveidošanā un augstu rezultātu sasniegšanā. 

 Studiju procesa plānošana 

Nodarbību saraksta sastādīšanas posmā tiks nodrošināta apmācāmo studiju priekšmetu 

pēctecība saskaņā ar to metodiskajiem plāniem. Šajā studiju procesa plānošanas posmā fakultātes 

http://www.wsei.lublin.pl/
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dekāns kontrolē metodisko plānu un citas mācību metodiskās dokumentācijas atbilstību 

apstiprinātajām studiju programmām. Visa metodiskā dokumentācija TSI studentiem un darbiniekiem 

ir pieejama Internet iekšējā mājas lapā– TSI-Intra ( intra.tsi.lv/root/). 

 Kontrole 

Studiju procesa kontrolei un tā efektivitātes paaugstināšanai, katra semestra sākumā 

studentiem, vienlaikus ar nodarbību un eksāmenu sarakstu, tiks izsniegti patstāvīgo darbu grafiki. 

Studiju procesa kvalitātes un studiju programmas realizācijas kontrole tiks īstenota nodarbību 

apmeklētības, kārtējās sekmības stāvokļa un akadēmisko parādu likvidēšanas, nodarbību satura 

atbilstības apstiprinātajiem metodiskajiem plāniem (pēc ierakstiem grupu žurnālos) monitoringa 

veidā. Ir paredzēta nodarbību saraksta ievērošanas, semestra studiju  plāna un studiju programmas 

izpildes kontrole, kā arī nodarbību metodiskā nodrošinājuma kontrole, studentu sekmības pārbaude, 

atklāto nodarbību organizēšana. Nepieciešamā informācija par kontroli TSI studentiem un 

darbiniekiem pieejama Internet iekšējā mājas lapā – TSI-Intra ( intra.tsi.lv/root/). 

 Lēmumu analīze un pieņemšana 

Pamatojoties uz nodarbību kontrolapmeklējumu rezultātu un gala pārbaudījumu komisijas 

darba analīzi, studentu anonīmo aptauju analīzi par apmācības saturu un kvalitāti (anketēšanas veidā), 

studiju procesa plānošanu un organizēšanu, tiek atklāti šī procesa panākumi, trūkumi un nepilnības, 

ko izmanto studiju satura un apmācības metodikas korekcijai, citu augstskolas darbības jomu 

uzlabošanai. 

Visos studiju procesa plānošanas un realizācijas posmos tiks nodrošināta šī procesa dalībnieku 

demokrātiska līdzdalība: 

 mācību spēku, mācību palīgpersonāla un studējošo- sadarbojoties  ar Akadēmisko sapulci;  

 mācību spēku – ar katedru, fakultātes Domes, institūta Senāta līdzdalību; 

 studējošajiem – ar anketēšanas palīdzību, ar studentu pašpārvaldes studiju komisiju un 

Senāta līdzdalību. 

Visa studiju procesa kvalitātes līmeņa celšanas pasākumu efektivitāti analizē semestra 

(akadēmiskā gada) noslēgumā Senāta Mācību metodiskās komisijas un vadības sēdē. Pamatojoties uz 

šo analīzi, tiek izstrādāts konkrēts pasākumu plāns nākamajam akadēmiskajam gadam un tālākajai 

perspektīvai. 

Studiju programmas efektivitāte un aktualitāte tiks vērtēta ikgadējā studiju programmas 

pašnovērtējuma gaitā. Pašnovērtējuma rezultāti tiks apspriesti TSI Senāta Mācību metodiskās 

komisijas sēdē un apstiprināti TSI Senātā. 

Studiju programmu vadības procesus kontrolē augstskolas Kvalitātes pārvaldības sistēma 

(apstiprināta ar 08.01.2004. rīkojumu Nr.01/4-V). Izglītības pakalpojumu izstrādes rokasgrāmatā 

aprakstīti studiju programmu izstrādes un apstiprināšanas procesi, to aktualitātes periodiskās 

pārbaudes un nepieciešamo izmaiņu veikšanas procesi. Kvalitātes pārvaldības sistēmas procesu 

efektivitāte katru gadu tiek pārbaudīta iekšējā audita laikā. Iekšējā audita rezultāti tiek apspriesti 

vadības, fakultāšu un katedru sēdēs.   

Katru semestri tiek veikta studentu anketēšana, anketās tiek uzdoti jautājumi, kas ietver 

institūta mācību metodisko un saimniecisko darbību. Pēc tam tiek veikta anketēšanas rezultātu 

statistiskā apstrāde un pārskata formēšana. Pārskati tiek izmantoti augstskolas visu darbības jomu 

uzlabošanai katedru, fakultātes un visas augstskolas līmenī kopumā. 

 

13. STUDIJU VIRZIENA ĀRĒJĀ VĒRTĒŠANA 
 

Transporta un sakaru institūtā regulāri tiek organizētas darba devēju aptaujas par studiju 

programmu absolventu pieprasījumu darba tirgū, kā arī lai noskaidrotu viņu sagatavotības kvalitāti. 

Ar darba devēju, absolventu un studējošo aptauju organizēšanu augstskolā nodarbojas Korporatīvo 

klientu daļa. Tā, pavisam nesen tika izsūtītas elektroniskas anketas vairāk nekā 60 vadošo transporta 

un loģistikas kompāniju speciālistiem.   

Lai novērtētu apmierinātību ar augstskolas absolventu sagatavotību tika piedāvātas anketas ar 

trīs atbilžu variantiem: jā, grūti pateikt, nē. Aptuveni 56% darba devēji sniedz atbildi, ka viņus 

apmierina absolventu profesionāla sagatavotība. Tādi, kurus neapmierina, ir 13%. Vairāk 
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neapmierina tieši absolventu praktiskā sagatavotība, tai skaitā lietvedības, dokumentācijas 

noformēšanas un svešvalodu zināšanas jomā, kas arī tika izteikts kā darba devēju ieteikums - vairāk 

uzmanības pievērst studējošo praktiskajai sagatavotībai un svešvalodu apguvei. Tika rekomendēts 

vairāk studentiem dot uzdevumus saistībā ar zināšanu praktisko pielietojumu dzīvē, kas studiju plānos 

arī tika ņemts vērā.  

Dotā studiju virziena absolventi aktīvi sadarbojas ES transporta un loģistikas jomas projektu 

ietvaros, piemēram, FP7 „B2B LOCO”.  

Tāpat divas reizes gadā konferences „Research and Technology – Step into the Future” 

ietvaros  tiek organizēti diskusiju klubi ar absolventiem un darba devējiem. 

Pamatojoties uz diskusiju un iegūto aptauju rezultātiem, redzams, ka studiju virziena 

„Transporta pakalpojumi” studiju programmas  un TSI absolventi ir pieprasīti darba tirgū.  

 

14. STUDIJU VIRZIENA  KOPĒJĀ VĒRTĒŠANA 
  

Studiju virziens atskaites periodā saglabāja atbilstību akreditācijas prasībām. Būtisku izmaiņu 

resursos, programmu saturos un programmu īstenošanas apstākļos, kas jāsaskaņo ar akreditācijas un 

nozares uzraudzības institūcijām, nebija. 

 

15. PRIEKŠLIKUMI STUDIJU VIRZIENA PROGRAMMU ATTĪSTĪBAI 
 

Studiju virziena programmu mācību-metodiskā satura un tehniskā aprīkojuma attīstības plāns:  

 pilnībā sagatavot visu studiju kursu mācību materiālus izvietošanai Moodle; 

 modernizēt studiju programmas un izveidot bāzi instruktoru sagatavošanai atbilstoši EASA 

Part-66 prasībām; 

 izstrādāt jaunus studiju kursus: „Piegādes ķēdes kvalitātes un drošības kompleksā 

pārvaldības sistēma”, „Ražosanas procesu loģistika”; 

 noslēgt vienošanos ar nozares macību – konsultāciju centru par atvieglojumiem apmācībai 

sertifikātu CPC un DGSA saņemšanai; 

 izstrādāt un piedāvāt profesionālās izglītības tirgū jaunus aviācijas speciālistu profesionālās 

sagatavošanas kursus;. 

 izstrādāt jaunu maģistra studiju programmu „Aviācijas menedžments”;   

 izstrādāt jaunu akadēmiskās Aviacijas transporta programmas specializāciju saistībā ar dronu 

ekspluatāciju;  

 paplašināt tehnisko bāzi (komponentu iepirkšana), lai nodrošinātu praktiskos un laboratorijas 

darbus aviācijas laboratorijā APAC: 

 lidmašīna Cessna152; 

 divkontūru aviācijas dzinējs; 

 GK avionikas komponenti; 

 helihoptera reduktors (laboratorijas stenda izveidei- helihoptera transmisija);  

 pieaugot studentu skaitam Aviācijas transporta specializācijā „Gaisa kuģu lidojumu 

ekspluatācija” ,  iespējams iegādāties lidmašīnu studentu lidojumu prakses nodrošināšanai;  

 izveidot kopīgi ar loģistikas kompaniju ATLAS  un uz tās razošanas bāzes Mācību-treniņu 

centru studentu praktisko nodarbību  un prakses organizēšanai; 

 iegādāties un ieviest studiju programmas „Transporta komerciālā ekspluatācija” studiju 

procesā iekārtas: ekstenzometrs, cietības mērītājs, 3D printeris, metalogrāfiskais mikroskops, 

ultraskaņas defektoskops. 

 

Studiju virziena vadītājs 

Transporta un loģistikas fakultātes dekāns, Dr.sc.ing. G.Utehins 


