
Loģistikas darbinieks  
 

Profesijas apraksts: 
 

Loģistikas darbinieks patstāvīgi nodrošina kravas (preču) plūsmas transportēšanas fizisku izpildi, kas 

ietver plānošanu, organizēšanu un kontroli, lai nodrošinātu laicīgu un efektīvu kravas (preču) 

piegādes procesu. Loģistikas darbinieks ir nodarbināts transporta, loģistikas, ražošanas vai 

tirdzniecības uzņēmumos. 

 

Izglītības tematiskā joma Komerczinības un administrēšana 

Izglītības programma Telemehānika un loģistika 

Iegūstamā kvalifikācija Loģistikas darbinieks, 4. LKI līmenis (3.PKL) 

Programma akreditēta Līdz 14.03.2028. 

Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība 

Programmas īstenošanas forma Klātiene 

Mācību ilgums 4 gadi 

Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību 

Mācību programmas saturs Profesionālie mācību moduļi: 

 Transporta un loģistikas nozares uzņēmumu 

pamatprocesi 

 Kravu izvietošana noliktavā 

 Kravu identificēšana 

 Kravas sagatavošana pārvietošanai 

 Kravu apstrāde 

 Noliktavas uzskaite un apsekošana 

 Kravu pieņemšana un izsniegšana noliktavā 

 Maršrutu plānošana kravu pārvadājumos 

 Transportēšanas procesa dokumentu aprites 

organizēšana 

 Kravu transportēšanas procesa uzraudzība un analīze 

 Sagādes loģistika 

Praktiskās mācības: kvalifikācijas prakse 960 st. apmērā 

notiek uzņēmumos. 

Apgūstamās profesionālās 

kompetences 

 Izprast transportēšanas procesu, tā plānošanas 

nosacījumus un datus 

 Apzināt un izvērtēt transportēšanas procesa datus un 

izvēlēties optimālo transportēšanas veidu, laiku un 

transportlīdzekli 

 Sagatavot transportēšanas plānu un grafiku, nodot 



sagatavoto informāciju pārvadātājam 

 Izprast un piemērot loģistikas nozarei saistošos 

normatīvos aktus (t.sk. starptautiskos līgumus) un 

noteikumus praktiskajā darbībā  

 Apzināt kravu, izvērtēt un noteikt nepieciešamos 

kravas pavaddokumentus, un noformēt tos 

 Uzklausīt, saņemt darba uzdevumu, lietišķi un loģiski 

formulēt domu un dot norādījumus kravas 

nosūtītājam, pārvadātājam un kravas saņēmējam 

 Strādāt ar dažādiem kravas transportēšanas 

dokumentu veidiem, veikt to uzkrāšanu un 

sistematizēšanu 

 Lietot biroja tehniku, specifiskās loģistikas 

datorprogrammas 

 Izprast un pareizi piemērot LR nodokļu sistēmu 

 Risināt nestandarta situācijas un veikt darba 

uzdevumus paaugstināta stresa situācijās 

 Komunicēt rakstveidā un mutvārdos valsts valodā un 

divās svešvalodās 

 Strādāt individuāli un komandā, atbildēt par sava 

darba rezultātu u.c. 

Tālākās iespējas  Turpināt mācības gan Latvijas, gan Eiropas valstu 

augstākajās izglītības iestādēs (RTU, SESMI, TSI, 

RISEBA, ISMA) 

 Strādāt transporta, loģistikas, ražošanas vai 

tirdzniecības uzņēmumos 

 Strādāt profesijā, apvienot darbu ar mācībām 

augstākajās mācību iestādēs 

 


