
  

TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTS 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTS 

ar TSI senāta lēmumu 10.01.2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju virziena  
 

TRANSPORTA PAKALPOJUMI  
 

PAŠNOVĒRTĒJUMA PĀRSKATS 

2015./2016. ak.gads 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā, 2016. 



2 

SATURS 

 
1. STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS ............................................................................ 3 
2. STUDIJU  VIRZIENA PROGRAMMU RAKSTUROJUMS ............................................... 3 
2.1.Maģistra studiju programma „Sociālo zinātņu maģistrs transporta un biznesa loģistikā” ........ 3 
2.2.Profesionālā bakalaura studiju programma „Transporta un biznesa loģistika” ......................... 3 

2.3.Profesionālā bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība transportā” .................. 3 

3. STUDIJU VIRZIENA LĪDZŠINĒJĀS ATTĪSTĪBAS NOVĒRTĒJUMS, ATTĪSTĪBAS 

PLĀNA IZPILDE .......................................................................................................................... 4 
3.1. Virziena attīstības plāna izpilde ................................................................................................ 4 
3.2.  Studiju virziena un  studiju programmu ilgtspējas perspektīvais novērtējums no Latvijas 

republikas interešu viedokļa ............................................................................................................ 4 

4. STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS MĒRĶI UN STRATĒĢIJA ...................................... 5 
4.1. Studiju virziena kopīgie mērķi ................................................................................................. 5 

4.2. Studiju virziena attīstības stratēģija saistībā ar Augstskolas kopīgo stratēģiju ........................ 5 

5. STUDIJU VIRZIENA VADĪBA .............................................................................................. 6 
6. STUDIJU VIRZIENAM PIEEJAMIE MĀCĪBSPĒKI ......................................................... 6 
7. STUDIJU VIRZIENA PROGRAMMU PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA .............................. 6 
7.1. Maģistra studiju programma „Sociālo zinātņu maģistrs transporta un biznesa loģistikā”, 

izmaiņas ........................................................................................................................................... 6 

7.2. Profesionālā bakalaura studiju programma  „Transporta un biznesa loģistika”, izmaiņas ...... 7 
7.3. Profesionālā bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība transportā”, izmaiņas . 8 

8. STUDIJU VIRZIENA STUDĒJOŠIE UN ABSOLVENTI ................................................... 8 
8.1. Maģistra studiju programma „Sociālo zinātņu maģistrs transporta un biznesa loģistikā” ....... 8 

8.2. Profesionālā bakalaura studiju programma „Transporta un biznesa loģistika”........................ 9 
8.3. Profesionālā bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība transportā” ................. 9 

9. STUDĒJOŠO APMIERINĀTĪBA ......................................................................................... 10 
10. ZINĀTNISKĀ PĒTNIECĪBA STUDIJU VIRZIENA JOMĀ .......................................... 10 

11. ĀRĒJĀ SADARBĪBA ........................................................................................................... 11 
12. KVALITĀTES NODROŠINĀJUMS UN GARANTIJAS ................................................. 12 
13. STUDIJU VIRZIENA ĀRĒJĀ VĒRTĒŠANA ................................................................... 13 

14. STUDIJU VIRZIENA  KOPĒJĀ VĒRTĒŠANA ............................................................... 13 
15. PRIEKŠLIKUMI STUDIJU VIRZIENA PROGRAMMU ATTĪSTĪBAI....................... 14 

 

 



3 

1. STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS 

Studiju virziens „TRANSPORTA PAKALPOJUMI”  nosaka Transporta un sakaru institūta kā 

transporta augstskolas specializāciju. Tās sastāvā atrodas studiju programmas, kas  orientētas uz LR 

transporta nozares prasībām. Virziens ietver profesionālā bakalaura un maģistra studiju programmas.  

 

Virziena akreditācijas dati:   

LR IZM Akreditācijas lapa Nr 288 (pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013.gada 

l2.jūnija lēmums Nr.146, 2013.gada 4.decembra lēmums Nr.275 un 2014.gada 23.aprīļa lēmums 

Nr.299). Studiju virziens TRANSPORTA PAKALPOJUMI akreditēts līdz 2019.gada 11. jūnijam. 

 

2. STUDIJU  VIRZIENA PROGRAMMU RAKSTUROJUMS 

2.1. Maģistra studiju programma „Sociālo zinātņu maģistrs transporta un biznesa loģistikā”  

Programmas kods: 45840.   

Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu maģistrs transportā un loģistikā.  

Studiju valodas: latviešu, krievu, angļu 

Iespējamās apmācības formas un studiju ilgums: 

 pilna laika studijas: 2 studiju gadi (4 semestri) 

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

Prasības uzņemšanai: augstākā izglītība (sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē vai ekonomikā, 

inženierzinātņu bakalaura grāds vai dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs vai matemātikā, vai 

otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība loģistikā, transportā, uzņēmējdarbībā, ekonomikā, 

datorzinātnēs, informācijas sistēmās vai elektronikā) 

Programmas apjoms: 82 kredītpunkti 

 

2.2. Profesionālā bakalaura studiju programma „Transporta un biznesa loģistika” 

Programmas kods 42840.   

Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds transporta un biznesa loģistikā 

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija: Vadītājs transporta un biznesa loģistikā 

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) 

 tālmācība: 5 studiju gadi (10 semestri) 

Prasības uzņemšanai: vidējā izglītība 

Programmas apjoms: 160 kredītpunkti 

 

2.3. Profesionālā bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība transportā”  

Programmas kods 42840 

Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds transporta uzņēmējdarbībā.  

Iegūstamā kvalifikācija: Vadītājs transporta uzņemējdarbībā  

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 

Studiju apjoms: 160 kredītpunkti 

 



 

  

 

 

3. STUDIJU VIRZIENA LĪDZŠINĒJĀS ATTĪSTĪBAS NOVĒRTĒJUMS, 

ATTĪSTĪBAS PLĀNA IZPILDE 
 

3.1. Virziena attīstības plāna izpilde 

 
Pasākums Plānotais izpildes 

termiņš 

Izpildes analīze 

1. Izstrādāt „Atklātās katedras” koncepciju 

un realizēt to uz Transporta un loģistikas 

katedras pamata. Izmantot speciālistus-

praktiķus transporta un loģistikas jomā, kā 

pieaicinātus pasniedzējus. 

Nodarbību saraksta 

formēšanas laikā 

Akadēmiskā gada laikā  kursu pasniegšanai 

tika pieaicināti 5 ārējie speciālisti – 

loģistikas un transporta uzņēmumu 

darbinieki.    

2. Paātrināt darbu ar jauniem studiju 

docētajiem. 

 Nodarbību saraksta 

formēšanas laikā 

Akadēmiskā gada laikā  fakultātes katedrās 

sāka strādāt 2 jaunie docētāji. 

3. Izmantot gala pārbaudījuma darbos 

(diplomdarbos) studentu zinātniskās darbības 

rezultātus. 

Gada laikā Zinātnisko pētījumu rezultāti tika izmantoti  

divos maģistra darbos. 

4. Paaugstināt studentu mobilitāti (apmaiņu 

ar ārvalstu augstskolām). 

 Gada laikā ERASMUS programmas ietvaros uzņemto 

un izbraukušo studentu skaits palika pērnā 

gada līmenī. 

5. Iekļaut docētājus un studentus kvalitātes 

vadīšanā. 

 Gada laikā Anketēšanā pa studiju programmu kvalitātes 

jautājumiem piedalījās  33% no fakultātes 

studentiem. Anketēšanas rezultāti tika 

analizēti katedru sēdēs. 

6. Paskaidrot programmas saistību ar 

reģionāliem mērķiem. 

Līdz gada beigām Programmu aktualitāte tika apspriesta 

Fakultātes Domes sēdē 2016. gada maijā.  

7. Palielināts profesionālās ievirzes 

priekšmetu skaits (it īpaši pārvadājumu 

bloks) un samazināts akadēmiskās ievirzes 

priekšmetu skaits. 

 Līdz jauno studiju 

plānu sastādīšanās  

Loģistikas programmā tika iekļauti 4 

modernizēti un paplašināti studiju kursi.  

8. Palielināt studentu motivāciju saņemt 

profesionālos sertifikātus CPC programmu - 

kursu ietvaros (kravu un pasažieru 

pārvadājumu profesionālas kompetences 

sertifikāts) un DGSA (padomnieks bīstamo 

kravu pārvadājumos). 

Līdz  2016./2017. ak. 

gada sākumam 

Panākta vienošanās  par apmaksas par 

profesionāliem kursiem samazināšanu 

fakultātes studentiem. 

9. Organizēt  pasniedzēju apmācību un 

praksi transportā un loģistikas uzņēmumos,  

lai paaugstinātu pasniedzēju kompetenci. 

 Gada laikā Pasākuma realizēšana pārcelta uz nākošo 

gadu. 

 

3.2.  Studiju virziena un  studiju programmu ilgtspējas perspektīvais novērtējums no Latvijas 

republikas interešu viedokļa 

Sekmīga TSI attīstības stratēģijas īstenošana ir pamats uz zināšanām balstītas Latvijas 

sabiedrības veidošanā un TSI ir viens no nozīmīgiem partneriem Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 

2014.-2020. gadam noteiktā stratēģiskā mērķa sasniegšanai - izglītība un zināšanas tautsaimniecības 

izaugsmei un tehnoloģiskai izcilībai.  

Minētajā programmā ir paredzēts: „Valsts sadarbībā ar privāto sektoru investē 

uzņēmējdarbībai nacionāli un starptautiski svarīgajā transporta infrastruktūrā, lai ne tikai racionāli 

izmantotu valsts izdevīgo ģeogrāfisko stāvokli, bet arī sniegtu atbalstu Latvijas uzņēmumiem 

konkurētspējīgu produktu un pakalpojumu piegādei ārvalstu tirgiem. Arvien lielāku lomu tranzītā 

ieņem multimodālie tranzīta koridori, kurus veido tranzītceļi, dzelzceļš un ostas. Tranzīta koridoru 

elektrifikācija un modernizācija ļauj arvien palielināt pa tranzīta koridoriem pārvadāto preču apjomu 

un sekmē jaunu apstrādes un pakalpojumu industriju veidošanos Latvijā, valstij un iedzīvotājiem 

gūstot arvien lielāku labumu no valsts izdevīgā ģeogrāfiskā novietojuma”.  

 Tas nozīmē tālāku transporta nozares svarīguma paaugstināšanu Latvijā un var cerēt, ka 

Transporta pakalpojumu studiju virziena programmas būs pieprasītas arī nākotnē. 

 



 

  

 

4. STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS MĒRĶI UN STRATĒĢIJA    
 

4.1. Studiju virziena kopīgie mērķi 

Studiju virzienā tiek īstenotas studiju programmas, kuru mērķi ir: 

 sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus transporta un loģistikas jomā, kuri spēj īstenot 

pētījumus un izstrādes, kas saistītas ar ražošanas un komercjomas plūsmu (materiālo, finanšu, 

informācijas vai to savienojumu) optimizāciju, loģistikas darbību transporta pakalpojumu 

sniegšanas jomā, kas īstenojami jebkuras īpašuma formas uzņēmumos (firmās), kā arī valsts 

pārvaldes institūcijās, un kuri atbilst mūsdienu prasībām kompetentu lēmumu pieņemšanai 

Latvijas tautsaimniecībā brīvā tirgus apstākļos; 

 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 iespēju 

turpināt izglītību atbilstošā augstāka līmeņa akadēmiskajā vai profesionālajā programmā; 

 nodrošināt augstākā līmeņa speciālistu sagatavošanu, kuri pēc studiju pabeigšanas ir spējīgi veikt 

eksperimentāli pētniecisku, ekspluatācijas tehnoloģisku, kā arī ieviešanas un vadības darbību 

ražošanas uzņēmumos, valsts institūcijās  vai uzņēmumos, kas saistīti ar transporta izmantošanu; 

 sagatavot maģistratūras absolventus patstāvīgai zinātniskajai, projektēšanas un pedagoģiskajai 

darbībai vadības, transporta un loģistikas jomā; 

 nodrošināt studiju kvalitāti un tās atbilstību Eiropas izglītības standarta prasībām, gan 

organizatoriski  metodiskajā (kredītpunktu noteikšana un studiju rezultātu novērtēšana - 

programmas ERASMUS ECTS projekts) jomā, gan arī akadēmiskās un profesionālās izglītības 

integrācijas virzienā, nodrošinot studējošiem brīvu studiju priekšmetu, studiju veida izvēli un 

iespēju turpināt izglītību. 

 

4.2. Studiju virziena attīstības stratēģija saistībā ar augstskolas kopīgo stratēģiju 

Transporta pakalpojumi ir studiju virziens, kas nosaka Transporta un sakaru institūta galveno 

specializāciju, tāpēc Transporta pakalpojumu 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, vadīšanas 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, transporta pakalpojumu virziens attīstības uzdevumi ir: 

 integrēt zinātniskos pētījumus studiju procesā; 

 paplašināt akadēmiskā personāla piedalīšanos starptautiskajās, valsts un nozaru pētniecības 

programmās transporta un loģistikas jomā; 

 pieaicināt speciālistus no transporta un loģistikas jomas, tai skaitā no ārzemēs, piedalīties 

studiju programmu izstrādē un īstenošanā; 

 paplašināt multilingvālo izglītību studiju virziena ietvaros; 

 nodrošināt studentu, absolventu, darbadevēju piedalīšanos studiju programmu kvalitātes 

vadīšanā; 

 plašāk izmantot studijās IT resursus; 



 

  

 

 modernizēt mācību literatūras fondu, kuru piedāvā studiju virziena studentiem. 

 

5. 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 MĀCĪBSPĒKI 
 

Maģistra studiju programmas realizāciju nodrošina akadēmiskais personāls 19 cilvēku sastāvā. 

16 no mācību spēkiem (84%) ir ievēlēti TSI. Profesori -5, asociēti profesori - 2, docenti - 8, lektori - 

1. Doktora zinātniskais grāds ir 17 (95%) mācībspēkiem. 

Studiju programmas „Transporta un biznesa loģistika” realizāciju nodrošina akadēmiskais 

personāls 33 cilvēku sastāvā. 28 no mācību spēkiem (85%) ir ievēlēti TSI. Profesori un asociēti 

profesori 5, docenti 12, lektori 12. Doktora zinātniskais grāds ir 18 (55%) mācībspēkiem. 

Programmas „Uzņēmējdarbības vadība transportā”  realizācijā piedalās 28 docētāji. No tiem 

25 (89%) ievēlēti amatā TSI. To skaitā, 5 ir profesori un 2 asociētie profesori, 9 docenti, 9 lektori. 

Doktora zinātniskais grāds ir 16 (64%)  mācībspēkiem. 

 

7. STUDIJU VIRZIENA PROGRAMMU PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA 
 

7.1. Maģistra studiju programma „Sociālo zinātņu maģistrs transporta un biznesa loģistikā”, 

izmaiņas 

Studiju programmas veiktās izmaiņas ir 4 KP  jeb 5% apjomā no studiju plāna, saglabājot  

sadalījums pa programmas obligātās, ierobežotās izvēles un brīvas izvēles daļām, tas ir: 

 

Studiju programmas daļas 
Apjoms 

LR kredītpunktos 

Apjoms 

ECTS kredītpunktos 
% 

Obligātā daļa (A) 24 36 30 

Obligātās izvēles daļa (B) 34 51 41 

Brīvās izvēles daļa (C) 4 6 5 

Gala pārbaudījuma darbs 20 30 24 

Kopā 82 123 100 

N Prakse Semestris Kred. punkti 

1 Bloks B 3 20 



 

  

 

Studiju programmas realizācija tālmācībā  uzsākta  2015.ak.gada pavasara semestrī, ko oficiāli 

apstiprinājusi IZM ar 2015.gada 19.jūnija lēmumu Nr.382. 

Tālmācībai sagatavoti šādi īpaši strukturēti mācību materiāli: 

 studiju kursu apraksti, kas izveidoti atbilstoši nepilna laika apmācības formai ar docētāju 

ieteikumiem darbam ar mācību materiāliem; 

 sagatavoti lekciju konspekti elektroniskā veidā ar tēmu prezentācijām, docētāju 

skaidrojumiem un komentāriem; 

 studiju kursos ir iekļauti paškontroles uzdevumi ar atbilžu variantiem, kontroles testi, 

praktiskie uzdevumi un vingrinājumi; 

 katram studiju kursam ir izstrādāti kārtējie pārbaudījumi (kontroles testi, praktiskie darbi, 

situācijas uzdevumi, kontroldarbi) atbilstoši kredītpunktu skaitam; 

Sakarā ar to, ka studiju programmā „Sociālo zinātņu maģistrs transportā un loģistikā” ir 

ieplānota studiju plānā Bloka B „Prakse kravu un pasažieru terminālu vadībai” un „Prakse 

pārvadājumu organizēšanai” (katrā no tām ir 10 kredītu punkti), tālmācības studentiem tiks piedāvāta 

izvēle no 2 variantiem: 

1) ja studentam ir iepriekšējā profesionālā pieredze transporta vai loģistikas jomās, ko 

apliecina izglītības dokumenti, tad pēc studiju programmas direktora lēmuma prakses var būt 

pārskaitītas. 

2) ja studentam nav iepriekšējās profesionālās pieredzes transporta vai loģistikas jomās, tad 

mācību plānā prakšu vietā tiek piedāvāti Bloka B sekojoši studiju kursi: 

 Stratēģiskā uzņēmējdarbības vadība 4 kr.p. 

 Jaunievedumu uzņēmējdarbības vadība 4 kr.p. 

 Pārvadājumu organizēšana 4 kr.p. 

 Transporta mezgli un termināli 4 kr.p. 

 Finanšu vadīšana 4 kr.p. 

Pirms studiju programmas akreditācijas tika izstrādāti metodiskie norādījumi gala 

pārbaudījumu darba izstrādei maģistra programmā „Sociālo zinātņu maģistrs transportā un loģistikā”, 

kas pieejami Moodle.  

 

7.2. Profesionālā bakalaura studiju programma  „Transporta un biznesa loģistika”, izmaiņas 

 

Studiju plānā faktiski veikto izmaiņu apjoma novērtējums pārskata gadā:  

 līdz 4 k.p. palielināts kursa „Transportlīdzekļi” apjoms; 

 līdz 6 k.p. palielināts kursa „Pārvadājumu organizēšana” apjoms, šī kursa studiju plānā  

ir iekļauts kursa darbs; 

 palielināts angļu valodas kursa apjoms; 

 atcelts kvalifikācijas eksāmens.  

  Sudiju plānā veiktas nelielas izmaiņas, apmēram 8,75%. Izmaiņas pamatvilcienos saistītas ar 

studējošo svešvalodas zināšanu līmeņa nostiprināšanu. Studiju materiāli pieejami Moodle sistēmā.  

 

Gala pārbaudījumu darbu aizstāvēšanas analīze. Gala pārbaudījumu darbu tematika ir aktuāla 

un atbilst plānotajiem studiju rezultātiem; 

 būtisku recenzentu iebildumu nav;  

 kvalifikācijas komisijas sniegtie novērtējumi no 4 līdz 9, ar vidējo  atzīmi 7; 

 kvalifikācijas komisiju ārējo locekļu atsauksmes. Komisijas priekšsēdētājs V. 

Zvonarjovs un locekli M. Fridmans un A. Šlenskis darba diskusijas gaita atzīmēja 

nepieciešamību ņemt vērā diplomdarbos, kas saistīti ar starptautiskajiem 

pārvadājumiem,  eksporta-importa ierobežojumus. 



 

  

 

 

7.3. Profesionālā bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība transportā”, 

izmaiņas 

 

Studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība transportā” pirmajos 4 semestros tika 

harmonizēta ar programmu  „Transporta un biznesa loģistika”.  

Pievienotie studiju priekšmeti: 

 Transportlīdzekļi   – šo studiju priekšmetu iespējams pasniegt abās programmas kopīgi; 

Transporta apkalpošanas procesu vadība +kursa darbs(4 k.p.-6 sem.); 

 Transporta loģistika (4 k.p.-5.sem); 

 Transporta  telemātika (2 k.p.-6.sem); 

 Transporta sistēmas (2 k.p.-4.sem); 

 Transporta mezgli un termināli (2 k.p.-3.sem); 

 Ārējās ekonomiskās darbības loģistikā (4 k.p.-7.sem); 

 Profesionālā angļu valoda uzņēmējdarbībai (4 k.p.-2,3.sem); 

 Angļu valoda karjeras vadībā (2 k.p.-4.sem); 

 Apdrošināšana transportā (2 k.p.-5.sem); 

 Sākotnējā variantā atjaunota prakse (2 bloki, sinhronizētas ar loģistikas programmu)-26 k. 

p. 

Stundu skaita palielināšana, kas  iespējama: 

  Izņemot no studiju plāna studiju priekšmetus: Lietvedība un lietišķā korespondence 2 k.p. 

(2. sem.) un Lietišķās administrēšanas principi 2 k.p. (4. sem.); Menedžmenta vēsture 2 

k.p., Zināšanu pārvaldības metaforizāciija populārajā literatūrā 2 k.p., Transporta 

pārvaldības iemaņu metaforizācija 2 k.p, Darba tiesības 2 k.p., Pārvaldes uzskaite 2 k.p., 

Sociālas attīstības modelēšana 2 k.p., Resursu planošana un kontrole 2 k.p., Transporta 

provaideri 4 k.p. 

 Samazinot studiju priekšmeta Biznesa procesu reinženierings apjomu uz 2 k.p. (4.sem.) 6 

k.p. vietā (3. un 4. sem.). 

 Septiņu disciplīnu vietā: Vadībzinības pamati 4 k.p. (1. sem.), Vadības analīze 2 k.p. (5. 

sem.), Vadības un organizācijas teorija 2. k.p. un Vadības lēmumu izstrāde 2 k.p. (6. 

sem.), Stratēgiskā uzņēmējdarbības vadība 2 k.p., Operāciju vadība 2 k.p. un   Motivējošās 

vadības pamati 2 k.p. (7. sem.)-atstāt studiju priekšmetu Vadības analīze  4 k.p. (5. sem.) 

Visas  izmaiņas notika ne vairāk ka 20% ietvaros, kas atļautas akreditētas programmas 

ietvaros. Sakarā ar mazu uzņemto studentu skaitu 2014-2015.gadā, studiju programmu jāorientē  uz  

unifikāciju un pielīdzināšanu  studiju programmai „Transporta un biznesa loģistika”  (1.-4. semestrī). 

 

8. STUDIJU VIRZIENA STUDĒJOŠIE UN ABSOLVENTI 
 

8.1. Maģistra studiju programma „Sociālo zinātņu maģistrs transporta un biznesa loģistikā”  

 

Studējošo skaits, norādot sadalījumā pa studiju īstenošanas veidiem, formām (atsevišķi norādot 

tālmācību), valodām, filiālēm. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits, absolventu skaits 

Studējošo tendenču  analīze pa studiju programmas realizācijas gadiem. 

Studējošo skaits  

Akadēmiskais gads 
2014./201

5. 

2015./201

6. 

Pilna laika studijas 28 20 

Nepilna laika studijas 24 23 

Kopā 52 43 

 

 

 

 



 

  

 

Absolventu skaits 

Akadēmiskais gads 
2013./201

4. 

2014./201

5. 

2015./20

16. 

Pilna laika studijas  18 8 4 

Nepilna laika studijas 2 4 5 

Kopā 20 12 9 

 

Imatrikulēto studējošo skaits.  

Akadēmiskais gads 
2012./2013. 

(pirmais studiju gads) 

2013./201

4. 

2014./201

5. 

2015./201

6. 

Pilna laika studijas 20 17 15 12 

Nepilna laika studijas 12 8 6 7 

Kopā 32 25 21 19 

 

3 studenti studiju programmu apgūst angļu valodā, pārējo studentu apmācības valoda – krievu. 

11 studenti programmu apgūst tālmācībā. 

 

 8.2. Profesionālā bakalaura studiju programma „Transporta un biznesa loģistika” 

 

 Studējošo skaits programmā 
Akadēmiskais gads 2012./2013. 2013./2014. 2014./2015. 

Pilna laika studijas 538 522 515 

Nepilna laika 

studijas 
343 

380 446 

Kopā 881 932 961 

 

Studentu  skaits – 961, t. sk.: pilna laika - 515, nepilna laika - 446, Latgales filiāle -103, 

tālmācība - 54, krievu valodā - 818, latviešu valodā – 143. 

Absolventu skaits  -108, t.sk. pilna laika 78, nepilna laika 30, Latgales filiāle 22. 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits - 209, t.sk. pilna laika 118, nepilna laika 91, 

Latgales filiāle 15, tālmācība – 7. 

  

 8.3. Profesionālā bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība transportā” 

 

Studentu skaits  Kopa 

Studiju veids Valoda Vieta 

NL PL  RU LV Eng Rīga Tālmācība 

Imatrikulēto 21 5 16   21 0 0 21 0 

Stud. 69 19 50   66 3 0 69 0 

Absolventi 5 0 5  5 0 0 5 0 

 

Saglabājas tendence - programma neizņemt pilnvērtīgo studentu skaitu, salīdzinot ar 

programmu „Loģistika”, kas ir saistīts ar programmas reklāmas trūkumu  (Institūts iestādēs, reklāmā 

un darbā ar abiturientiem, pārsvarā reklamē trīs pamat programmas- aviācijas, loģistikas, un IT). 

2015./2016. ak. gadā kopējais studiju virziena studējošo skaits bija 925, no kuriem vairāk 

nekā 90% studēja programmā „Transporta un biznesa loģistika”. Šī studiju virziena studējošo skaits 

Latgales filiālē ir 103, tālmācībā 54.  

 

Transporta pakalpojumu studējošo skaita dinamika  



 

  

 

 
9. STUDĒJOŠO APMIERINĀTĪBA 

 

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

analīze:  

Programmas realizācijas procesā, 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  apmierināti ar izvēlēto specialitāti un 

tās realizācijas kvalitāti.  

Īpaši tiek atzīmēts augstais apmācības līmenis un pasniedzēju kvalifikācija. Atzīme 4.1-4.7 (5 

ballu skala). 

 

10. ZINĀTNISKĀ PĒTNIECĪBA STUDIJU VIRZIENA JOMĀ 
 

Pārskata periodā augstskolā realizētās zinātniskās izstrādnes studiju programmas īstenošanas 

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) 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.  

Transporta un loģistikas fakultāte veic zinātniskos pētījumus šādās jomās: 

  uzņēmuma organizatoriskās struktūras pilnveidošana; 

  uzņēmuma darbības vadība; 

  transporta sistēmas pilnveidošana; 

  ekoloģiski tīru transporta līdzekļu izpēte, projektēšana un izstrāde. 

 

Studentu pētījumu darbu temati: 

1. Latvijas aviācijas  transporta tirgus novērtējums. 

2. Satiksmes organizācijas problēmas Rīgā. 



 

  

 

3. Starptautisko pārvadājumu vadīšana. 

4. Kravu pārvadājumu vadīšana dzelzceļa transportā. 

5. Kravu terminālu uzturēšana. 

6. Pārvadājumu attīstības prognozes kravu un pasažieru transportā (Latvijā; aviācijā). 

7. Starptautisko pārvadājumu uzņēmuma vadīšanas sistēmas optimizācija. 

8. Kravas pārvadājumu vadīšanas ekonomikas aspekti. 

9. Transporta organizācijas drošības sistēmas darbības analīze un tās pilnveidošana. 

10. Cilvēciskā faktora principa analīze gaisa satiksmes organizācijas sistēmā.  

11. Risku novērtējums un transporta līdzekļu apdrošināšana Latvijā un Eiropas Savienībā. 

 

Lielākā daļa docētāju realizē aktīvu zinātniski pētniecisko darbību, piedalās zinātniskajos 

projektos, publicē darbus zinātniskajos žurnālos, uzstājas ar ziņojumiem konferencēs. Piemēram, 

profesore I.Jackiva ir ES programmas četru transporta tematikas COST akciju Latvijas pārstāve: 

Survey Harmonisation with New Tehnologies Improvement (akcija TU0804); Semantic enrichment 

of 3D city models for sustainable urban development (akcija TU0801); Methods and Tools for 

Supporting the Use, Calibration and Validation of Traffic Simulation Models (akcija TU0903); 

Modelling PublicTransport Passenger Flows in the Era of Intelligent Transport Systems (akcija 

TU01004). 

Profesors Igors Kabaškins ir tādu starptautisku projektu vadītājs, kā „Enhancing the transfer of 

Intelligent Transportation System innovations to the market” (T-TRANS), FP7; „RailBaltica Growth 

Corridor” (BSR INTERREG IV B programme); „Improvement of the aircargo transport sector by 

service oriented ICT methods and processing logistic network” (Baltic.AirCargo.Net), (BSR 

INTERREG IV B programme) utt.  

Profesoram Jurijam Tolujevam ir praktiska pieredze imitācijas projektu un procesu analīzē 

industriālo sistēmu un loģistikas jomā. Vairums viņa projektu vadīti Vācijā Frainhofer Institute for 

Factory Operation and Automation. 

Docētāju darbam tiek pieaicināti zinātņu doktori, kuri strādā transporta un loģistikas jomas 

kompānijās un īsteno ar to saistītos pētnieciskos projektus. Dr.sc.ing., Mg.oec. Vaira Gromule ir 

viena no Latvijas lielākā transporta uzņēmuma „Rīgas starptautiskā autoosta” valdes priekšsēdētāja, 

Association of Paneuropean Coach Terminals. (APC) ģenerālsekretāre, augstas kategorijas speciālists 

transporta ekonomikas un pasažieru terminālu vadības jomā.  

G.Burakovs, pieaicināts asociēts profesors no RSEBAA, lai sadarbības projekta ietvaros studiju 

programmā pasniegtu kursu Loģistikas sistēmas un ķēdes. 

 

11.ĀRĒJĀ SADARBĪBA 
 

Transporta un Loģistikas fakultāte sadarbojas ar šādiem uzņēmumiem:  

SIA RKF „ATLAS", SIA "EKL/LS", SIA "Kuehne+Nagel Latvia", SIA "DSV 

TRANSPORT", SIA "F.B.Logistic", „Nurminen Maritime Latvia” SIA, SIA „GEFCO Baltic”, SIA 

„Baltic Container Terminal”, SIA „MAERSK Latvija”, AS „Severstaļlat”, SIA „DHL Latvia”, SIA 

„MAXIMA Latvija”, SIA „TVA”, SIA „J & P Logistic”, SIS „Panway Logistic”, SIA „LDz Cargo” 

Daugavpils reģionālas centrs, SIA „Antaris”; un asociācijām: LaTAIA, LIKTA, LEtERA u.c.  

TSI ir noslēdzis virkni sadarbības līgumu ar daudzām organizācijām, uzņēmumiem un 

institūcijām, kuros paredzēta kopīga materiālo resursu izmantošana. Pamatojoties uz šiem līgumiem, 

augstskolai ir radusies iespēja izmantot studiju procesā materiālos un tehniskos resursus.   

 

Ņemot vērā iepriekšējo akreditāciju ekspertu sniegtos novērtējumus un ieteikumus, sadarbības 

ar darba devējiem uzlabošanai visu TSI fakultāšu Domēs iekļauti 4 darba devēju pārstāvji. Transporta 

un loģistikas fakultātes Domē iekļauti šādi ārējie pārstāvji: 

1. Rīgas starptautiskās autoostas valdes priekšsēdētāja, Dr.sc.ing. V. Gromule, 

2. Latvijas Transporta savienības prezidents V. Zvonarevs,  

3. SIA „PRO-S” direktors A. Šļenskis,  

4. FCG Latvia (Flight Consulting Group) valdes loceklis , Dr.sc.ing. L. Gorodņickis. 



 

  

 

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

pamatmērķi: 

 noskaidrot uzņēmumu nepieciešamību pēc speciālistiem, kurus sagatavo TSI; 

 noskaidrot uzņēmumu vadības viedokli par TSI absolventu sagatavotības līmeni; 

 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 Korporatīvo klientu daļas vadītājs, 

pētījumu rezultāti tiek noformēti ikgadējā pārskatā veidā.    

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 studenti sekmīgi studē ārvalstu universitātēs studentu apmaiņas programmu ietvaros. TSI 

ir noslēdzis 20 sadarbības līgumus par Erasmus apmaiņas programmas realizāciju ar 

partneraugstskolām no Beļģijas, Bulgārijas, Igaunijas, Itālijas, Lietuvas, Polijas, Rumānijas, 

Slovākija, Spānijas, Vācijas un Zviedrijas, kuru ietvaros „Studentu mobilitātē – studijas un prakse” 

aktīvi piedalās arī Transporta un biznesa loģistikas programmas studējošie.  

2014./2015. akadēmiskajā gadā Erasmus apmaiņas programmā devās 5 pasniedzēji, 18 TSI 

studējošais (5 Transporta un loģistikas fakultāte studējošais). 

Šī virziena studējošajiem ir iespēja īslaicīgi studēt 9 viesaugstskolās: Klaipeda State College 

(Lietuva), Institute of Economics and Management (Igaunija),  National Defence University (Polija), 

KHKempen University College (Beļģija),  University of Economics and Innovation in Lublin 

(Polija), University of Žilina (Slovākija), University of Economy in Bydgoszcz (Polija), Otto von 

Guericke University of Magdeburg (Vācija). 

Tāpat tiek piedāvāta iespēja iziet praksi ārvalstu kompānijās, ko organizē mūsu 

partneraugstskolas: Bidgoščas ekonomikas augstskola un Ļubļinas ekonomikas un inovāciju 

augstskola Polijā, Augstākā katoļu skola Kempenā Beļģijā, Ekonomikas un vadības augstskola 

ECOMEN Igaunijā, Todora Kableškova Transporta universitāte Sofijā Bulgārijā.  

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

mūsu studentiem tieši iekļauties ārvalstu augstskolu studiju programmās.  

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 

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: 

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

 mācībspēku – ar katedru, fakultātes Domes, institūta Senāta līdzdalību; 

 studējošo – ar anketēšanas palīdzību, ar studentu pašpārvaldes studiju un Senāta komisiju 

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 
 

Studiju virziens tika novērtēts akreditācijas gaitā. Valsts akreditācijas komisijas sēdes notika 

2013.gada l2.jūnijā  un 2013.gada  4.decembrī. Lēmums par virziena akreditāciju pieņemts 2014.gada 

23.aprīlī. Vēlāk ārējās virziena vērtēšanas nenotika.  

Ārējie eksperti – loģistikas un transporta uzņēmumu vadītāji – katru gadu piedalās studiju 

programmu pašnovertejumos.  

 

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 realizēšanai ir jāveicina TSI studējošo skaita pieaugumu. Transporta un 

loģistikas fakultātes uzdevums ir ik gadu palielināt studiju virziena Transporta pakalpojumi studējošo 

skaitu. 

Otrs neatkarīgs mērķis ir paaugstināt studiju procesa kvalitāti fakultātē, kas izraisīs studējošo 

apmierinātības novērtējuma pieaugumu, ko studenti pauž ikgadējās anketēšanas laikā. Izvirzīto mērķu 

sasniegšanai tiek plānots atrisināt šādus uzdevumus: 

 pilnībā un kvalitatīvi sagatavot un izvietot visu studiju priekšmetu mācību materiālus e-

vidē Moodle,  

 modernizēt studiju virziena Transporta pakalpojumi studiju priekšmetus atbilstoši 

fakultātes Domes lēmumiem, tostarp: 

o studiju priekšmetu „Iepirkumu un krājumu loģistika” palielināt līdz 6KP;   

o studiju priekšmetu „Transporta līdzekļi” palielināt līdz 4 KP; 

o studiju priekšmetu „Pārvadājumu organizēšana” palielināt līdz 6 KP, priekšmeta 

sastāvā iekļaut tematus saistībā ar parvadājumu organizēšanu ar dažādiem 

transporta veidiem, 

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

pārvaldības sistēma”, „Ražošanas procesu loģistika”; 

 noslēgt vienošanos ar nozares mācību – konsultāciju centru par atvieglojumiem apmācībai 

sertifikātu CPC un DGSA saņemšanai; 

 izstrādāt un piedāvāt profesionālās izglītības tirgū jaunus aviācijas speciālistu 

profesionālās sagatavošanas kursus; 

 studiju virzienā „Transporta pakalpojumi” izstrādāt jaunas pilna cikla programmas ar 

orientējošo nosaukumu „Piegādes ķēdes vadība”, kurām jākļūst par alternatīvu attiecībā 

pret studiju programmu „Transporta un biznesa loģistika”, kas pamazam zaudē savu 

pieprasījumu transporta nozares izglītības pakalpojumu tirgū; 

 izveidot kopīgi ar loģistikas kompāniju ATLAS  un uz tās ražošanas bāzes Mācību-treniņu 

centru studentu praktisko nodarbību  un prakses organizēšanai. 

 

 

 

 

Studiju virziena vadītājs 

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

 


