
 

  

 

Augstākās profesionālās izglītības uzlabošana 

transporta un loģistikas jomā 

T & L 

 
Prioritāte 1  Sociālekonomiskā attīstība  

Pasākums 1.1  Sociālekonomiskās attīstības, biznesa un

 uzņēmējdarbības veicināšana 

 

 
 
 



 
Īss projekta apraksts 
Projekts ir vērsts uz transporta un loģistikas darba tirgus potenciāla attīstīšanu (turpmāk 

tekstā „T&L”) Krievijas un Latvijas pierobežā. Ņemot vērā kopīgo pierobežas reģionu vēsturi, 
tie saskārās ar līdzīgām problēmām, piemēram, jauniešu aizplūšana no reģiona, īpaši no 
lauku teritorijām. Trūkst augstākās profesionālās izglītības programmu, kuras spētu 

nodrošināt kvalifikāciju, kas atbilstu mūsdienu komercpārvadājumu un autotransporta 
apkalpošanai un uzturēšanai reģionā (projekta teritorijā). Tā kā nav atbilstoša profesionālās 

izglītības piedāvājuma, trūkst arī kvalificēta darbaspēka T&L nozarē. No otras puses, 
reģionam piemīt sociālekonomiskās izaugsmes potenciāls T&L nozarē, saistīts ar transporta 
koridoru attīstību, loģistikas un transporta pakalpojumiem. Tāpēc projekta partneri kopīgi 

attīstīja ideju par vienotu reģionālu pieeju, lai risinātu kopīgu problēmu. Tika nolemts uzlabot 
profesionālās izglītības mācību programmas T&L nozarē, izveidot starptautisku apmācību 

programmu, nodrošināt iespēju apgūt šo apmācību programmu apgūt tālmācībā.  
Lai nodrošinātu to, ka kvalificēta darbaspēka piedāvājums atbilst mūsdienu ekonomikas 
vajadzībām, projekts atbalsta izglītības iestāžu un uzņēmējdarbības sektora sadarbību. 

Projekta vispārējais mērķis ir attīstīt darba tirgus potenciālu transporta un loģistikas jomā. 
Projekta ieviešana sekmēs projekta teritorijas pievilcības uzlabošanu un mazinās iedzīvotāju 

aizplūšanu no reģiona. Jauniešiem tiks nodrošinātas labākas nodarbinātības iespējas, 
transporta un loģistikas sektora vajadzībām – labāk apmācīts darbaspēks.  

 

Vispārējais mērķis 

Attīstīt transporta un loģistikas darba tirgus potenciālu Krievijas un Latvijas pierobežas 

reģionos, tādējādi uzlabojot projekta reģiona pievilcību un samazinot iedzīvotāju skaita 

samazināšanos. 

Specifiskie mēŗki  

 Attīstīt sadarbību starp koledžām un biznesa asociācijām transporta un loģistikas jomā; 

 Uzlabot esošo profesionālās izglītības programmu, ņemot vērā pašreizējās transporta un 

loģistikas sektora vajadzības; 

 Paplašināt uzlabotās profesionālās izglītības programmas pieejamību Latgales un 
Pleskavas reģionos. 

 

Atbalsta saņēmējs (Vadošais partneris) 

Malnavas koledža (Latvija) 

 
Partneri 

 Pleskavas reģiona valsts budžeta izglītības iestāde “Pleskavas lauksaimniecības 

tehnikums” (Krievija)  

 Biedrība “Akadēmiskais parks” (Latvija) 

 

Sagaidāmie rezultāti 

 Sadarbības attīstība 
o 2 apaļā galda diskusijas 

o Konference 
o 2 neformālie sadarbības pasākumi 



o Īss pārskats par visnozīmīgākajām problēmām T&L nozarē, kā arī konkrēti 
priekšlikumi profesionālās izglītības piedāvājuma uzlabošanai 
 

 

 Projekta partnerorganizāciju un izglītības iestāžu skolotāju kapacitātes celšana. 

 Uzlabota starptautiska profesionālās izglītības programma, kurā ņemtas vērā T&L nozares 

tendences un vajadzības, programma pieejama esošajiem / potenciālajiem studentiem trīs 
valodās; 

 Uzlabota projekta partneru tehniskā bāze profesionālās izglītības nodrošināšanai; 

 Izstrādāta un ieviesta tālmācības sistēma; 

 Nodrošināts aprīkojums profesionālās izglītības pieejamībai tālmācības režīmā;  
 

Labuma guvēji 

 Katru gadu 100 studenti apgūst profesionālo izglītības programmu, kura attīstīta projekta 

ietvaros 

 Līdz 50 uzņēmumiem spēj nodarbināt atbilstoši apmācītus darbiniekus 

 Projekta teritorijas vietējās pašvaldības   

 Pierobežas reģiona iedzīvotāji 

 
 

Projekta periods 

18 mēneši 

 

 

Budžets 

Kopējais budžets: 219 616, 60 EUR 
Programmas līdzfinansējums: 197 654,94 EUR (90%)                                                                                   

Projekta līdzfinansējums: 21 961,66EUR (10%) 

 

Kontaktpersona 

Viktors Indričāns vindricans@inbox.lv/  + 371 65733425 


