Transporta un loģistikas nozares struktūrā iekļauto profesiju karte
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7.

5.

Loģistika, palīgdarbības un autotransports
Piegādes ķēdes
vadītājs
Loģistikas
vadītājs

Ekspeditors

Muitas
brokeris

6.

Satiksmes
plānotājs
Dzelzceļa transporta
satiksmes plānotājs
Autotransporta
satiksmes plānotājs

5.

Jūras transporta
satiksmes plānotājs
Gaisa transporta
satiksmes plānotājs

Loģistikas
speciālists

Autovadīšanas
instruktors

Ražošanas loģistikas speciālists
Pārdošanas loģistikas speciālists

5.

4.

Apgādes loģistikas speciālists
Transporta loģistikas speciālists
Noliktavas loģistikas speciālists
Deklarants
Kuģu aģents

Loģistikas
darbinieks
Ražošanas loģistikas darbinieks
Pārdošanas loģistikas darbinieks

4.

3.

Apgādes loģistikas darbinieks
Transporta loģistikas darbinieks
Noliktavas loģistikas darbinieks
Pasažieru pārvadājumu loģistikas darbinieks
Dispečers autotransportā

Noliktavas
darbinieks

3.

2.

Krāvējs
(mehanizēta
darba)
Lidostas
krāvējs
Dzelzceļa
krāvējs
Dokers

Pastnieks
(kurjers)

Sauszemes
mehāniskā
transportlīdzekļa
vadītājs
Pasažieru autobusa
vadītājs
Tramvaja
vadītājs
Trolejbusa

vadītājs
Kravu pārvadāšanas
transporta līdzekļa
vadītājs
Bīstamu kravu
pārvadāšanas
transportlīdzekļa
vadītājs

2.

1.

Noliktavas strādnieks
Stropētājs
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7.

Dzelzceļa transports

5.
Dzelzceļa
elektrosistēmu
inženieris

Dzelzceļa transporta
inženieris

6.

Dzelzceļa pārvadājumu inženieris

5.

Dzelzceļa automātikas un
telemehānikas inženieris

Ritošā sastāva (lokomotīvju) inženieris
Ritošā sastāva (vagonu) inženieris

Elektriskā transporta inženieris

Sliežu ceļu inženieris

Dzelzceļa kontakttīklu
inženieris

Sliežu ceļu mašīnu inženieris

5.

4.
Lokomotīvju
saimniecības tehniķis

Transporta vagonu
tehniķis

Dīzeļlokomotīves vadītājs
(mašīnists)
Elektrolokomotīves vadītājs
(mašīnists)

4.

3.

Dīzeļvilciena vadītājs
(mašīnists)
Elektrovilciena vadītājs
(mašīnists)

Dzelzceļa transporta
pārvadājumu
organizācijas un
kustības drošības
tehniķis

Sliežu ceļu
saimniecības
tehniķis

Stacijas dežurants

Dzelzceļa elektromehānisko
iekārtu elektromehāniķis

Dzelzceļa kravu
pieņēmējs/nosūtītājs

Dzelzceļa elektronikas
mehāniķis
Dzelzceļa elektrolīniju
mehāniķis

Sliežu motortransporta vadītājs
(mašīnists)
Dzelzceļa nepašgājējas
mašīnas un to sastāvu
operators (mašīnists)

Vilces līdzekļa vadītāja
(mašīnista) palīgs

3.

2.

Dīzeļlokomotīves vadītāja
(mašīnista) palīgs
Elektrolokomotīves vadītāja
(mašīnista) palīgs
Dīzeļvilciena vadītāja

Dzelzceļa transporta
automātikas,
telemehānikas un
sakaru tehniķis

Ritošā sastāva
atslēdznieks

Vagonu apskatītājs ―
remontētājs

Sliežu ceļu
brigadieris

(mašīnista) palīgs
Elektrovilciena vadītāja
(mašīnista) palīgs
Sliežu motortransporta
vadītāja (mašīnista) palīgs
Dzelzceļa nepašgājējas
mašīnas un to sastāvu
operatora (mašīnista) palīgs

2.

1.
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Jūras transports

7. 5.
6. 5.

Kuģu vadītājs
(vadības līmenī)

Kuģu mehāniķis
(vadības līmenī)

Kuģa
elektromehāniķis

5. 4.

Kuģu vadītājs
(ekspluatācijas līmenī)

Kuģu mehāniķis
(ekspluatācijas līmenī

Kuģa
elektroautomātiķis

Sardzes stūrmanis uz
kuģiem, mazākiem par
3000 BT

Sardzes mehāniķis uz
kuģiem ar galveno
dzinēju jaudu, mazāku
par 3000 kW

Kuģa vadītājs uz kuģiem
līdz 500 BT piekrastes
kuģošanā1

Mehāniķis uz kuģiem ar
galveno dzinēju jaudu,
mazāku par 750 kW1

4. 3.

3. 2.

Kuģa matrozis

Kuģa vadītājs uz kuģiem,
mazākiem par 50 BT

Kuģa motorists

2. 1.
1 Īstenojama

tikai pieaugušo izglītībā - tālākizglītībā.
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7.

Gaisa satiksme

5.
Gaisa satiksmes
drošības elektronikas
speciālists (ATSEP)

6.

5.

Gaisa kuģu tehniskās
apkopes inženieris
Gaisa kuģu tehniskās
apkopes mehānikas
inženieris
Gaisa kuģu tehniskās
apkopes avionikas
inženieris

Aviolīniju transporta
pilots (ATPL)

5.

Gaisa satiksmes
vadības dispečers

Gaisa kuģu tehniskās
ekspluatācijas
tehniķis
Gaisa kuģu tehniskās
ekspluatācijas mehānikas
tehniķis

4.

Gaisa kuģu tehniskās
ekspluatācijas avionikas
tehniķis

4.

3.

3.

2.

2.

1.

Komercpilots
(CPL)

Gaisa kuģa
mehāniķis

