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Apstiprināts  
ar LJA Senāta lēmumu Nr. 36 

Rīgā, 2018.gada 29.oktobrī 
(prot. Nr. 7) 

 
UZŅEMŠANAS  NOTEIKUMI 

Latvijas Jūras akadēmijā  
2019./2020. akadēmiskajā gadā. 

 
Uzņemšanas noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek reflektantu uzņemšana studiju 
programmās Latvijas Jūras akadēmijā (LJA). 
 

1. Vispārējā informācija 
 

1.1. Pilna laika profesionālā bakalaura un profesionālā maģistra studiju reflektantus 

reģistrē un dokumentus pieņem no 2019.gada 1.jūlija līdz 2019.gada 25.jūlijam. 

Pilna laika maģistra studijām reflektantus reģistrē arī ziemas uzņemšanai no 

2020.gada 2.janvāra līdz 2020. gada 25.janvārim. Dokumentus reflektants iesniedz 
personīgi. Ja reflektants dokumentus personīgi iesniegt nevar, to var izdarīt cita persona, 
kura uzrāda apstiprinātu pilnvaru un reflektanta personas datus apliecinoša dokumenta 
kopiju. 

1.2. LJA izglītības ieguves valoda ir atbilstoši Izglītības likuma 9. panta regulējumam. 
1.2.1. Profesionālā bakalaura studiju programmās reflektanti var tikt uzņemti studijām angļu 

valodā par maksu. Pilna laika studijās minimālais refelktantu skaits šo studiju 
programmu grupās ir vismaz 16 cilvēki, ja tie ir pilsoņi, kas minēti šo noteikumu 1.3.1. 
apakšpunktā vai vismaz 12 cilvēki, kas nav minēti 1.3.1.apakšpunktā. 

1.2.2. Profesionālā maģistra studiju programmās reflektanti var  tikt uzņemti pilna laika un 
nepilna laika neklātienes studijām angļu valodā par maksu. Pilna laika studijās 
minimālais reflektantu skaits ir 8. 

1.3. Tiesības studēt LJA ir katram Latvijas pilsonim un Latvijas nepilsonim, kā arī 
ārzemniekam, kuram ir nepieciešamā dokumentāri apliecināta un Latvijā atzīta studiju 
programmas prasībām atbilstoša iepriekšējā izglītība. 

1.3.1.  Tiesības studēt LJA ir vienādas Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim, Eiropas 
Savienības pilsonim, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonim vai Šveices Konfederācijas 
pilsonim un Eiropas Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir derīga uzturēšanās 
atļauja. 

1.3.2. Ārzemnieku studijas LJA regulē Augstskolu likuma 83.pants. 
1.3.3. Kārtību, kādā tiek uzņemti ārzemnieki LJA, nosaka LJA “Ārzemnieku uzņemšanas 

noteikumi Latvijas Jūras akadēmijā 2019./2020. akadēmiskajā gadā”. 
1.4. Ar informāciju par uzņemšanas norisi var iepazīties uz informatīvā stenda LJA un LJA 

mājas lapā www.latja.lv. 
1.5. Piesakoties studijām vairākās studiju programmās, tās jāieraksta iesniegumā reflektanta 

izvēlētā studiju programmu prioritāšu secībā. 
1.6. Ja līdz pieteikšanās termiņa beigām reflektantu skaits studiju programmā ir mazāks nekā 

LJA noteiktais minimālais studiju vietu skaits, Uzņemšanas komisija var pieņemt lēmumu 
pārtraukt uzņemšanas procesu studiju programmā un piedāvāt reflektantam studēt citā 
studiju programmā. 

1.7. Pamatojoties uz Uzņemšanas komisijas lēmumu, reflektanti Uzņemšanas komisijas 
noteiktajā termiņā slēdz studiju līgumu par studijām LJA izvēlētajā pilna vai nepilna 
laika studiju programmā un tiek imatrikulēti ar rektora rīkojumu. Ja reflektants, kurš 
pretendē uz valsts finansēto studiju vietu, studiju līgumu nenoslēdz noteiktajā termiņā, 
LJA Uzņemšanas komisija piedāvā to noslēgt pēc reitinga nākamajam reflektantam, 
kurš ir uzņemts studijām par maksu konkrētajā studiju programmā. 

1.8. Par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā. 

http://www.latja.lv/
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1.9. Reflektantam, piesakoties studijām, ir jāsamaksā  dokumentu reģistrācijas pakalpojumu 
maksa. Atsaucot pieteikumu studijām, reģistrācijas maksa netiek atmaksāta. No 
reģistrācijas maksas ir atbrīvoti reflektanti, kuri ir bāreņi vai kuru ģimenēm ir piešķirts 
maznodrošinātās/trūcīgās ģimenes (personas) statuss. 

1.10. Reflektantiem tiek dota iespēja pretendēt uz vakantajām vietām LJA dienesta viesnīcā. 
1.11. Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem var apstrīdēt, iesniedzot 

iesniegumu LJA rektoram triju darba dienu laikā pēc konkursa rezultātu paziņošanas. 
LJA rektora pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa 
likumā noteiktajā kārtībā. 

1.12. Noteikumu 2. un 3. sadaļā, izņemot 3.7.punktā ar apakšpunktiem norādītās studiju 
programmas, minēto studiju programmu absolventi iegūst tiesības turpināt izglītību 
akadēmiskā maģistra vai profesionālā maģistra studiju programmās, izpildot 
uzņemšanas prasības attiecīgajā maģistra programmā.  
 

2. Uzņemšana pilna laika profesionālā bakalaura studijām 
 

2.1. Uzņemšana notiek šādās pilna laika profesionālā bakalaura studiju programmās: 
2.1.1. Jūras transports - kuģa vadīšana (budžeta un maksas studiju vietās), 
2.1.2. Jūras transports - kuģa mehānika (budžeta un maksas studiju vietās), 
2.1.3. Jūras transports - kuģa elektroautomātika (budžeta un maksas studiju vietās),  
2.1.4. Ostu un kuģošanas vadība (maksas studiju vietās). 

2.2. Punktā 2.1. minēto studiju programmu absolventi iegūst atbilstošu profesionālo 
kvalifikāciju un profesionālā bakalaura grādu. Studiju ilgums – 4,3 gadi. 

2.3. Studiju programmās uzņem reflektantus ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību. 
Vidējo izglītību apliecinošajā dokumentā pieļaujamais zemākais vērtējuma līmenis ir 4 
(gandrīz viduvēji) vai ārvalstīs izsniegto vidējo izglītību apliecinošo dokumentu gadījumā 
- sekmīgs vērtējums visos priekšmetos atbilstoši tās valsts vērtējuma skalai. 

2.4. Reģistrējoties studijām, reflektantiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un 
jāiesniedz šādi dokumenti: 

2.4.1.  iesniegums, 
2.4.2. derīgs jūrnieku ārsta izsniegts atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību 

darbam uz kuģa izraudzītajā specialitātē, 
2.4.3.  ārsta izziņa par veselības stāvokli studiju programmas ‘’Ostu un kuģošanas 

vadība” reflektantiem, 
2.4.4.  2 fotogrāfijas (3x4cm),  
2.4.5.  vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu, 
2.4.5.1. reflektanti, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, pirms pieteikšanās 

studijām veic ārvalstīs izsniegtā izglītības dokumenta legalizāciju saskaņā ar 
Dokumentu legalizācijas likumu, 

2.4.6. attiecīgajā absolvēšanas gadā noteikto obligāto centralizēto eksāmenu sertifikātu 
kopijas, uzrādot oriģinālus, 

2.4.7. Akadēmiskās informācijas centra izdota izziņa par vidējās izglītības dokumenta 
atzīšanu Latvijā, ja vidējā izglītība ir iegūta ārzemēs, 

2.5. Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību un pretendē uz studijām pilna laika 
profesionālā bakalaura studiju programmās, bet nav nokārtojušas centralizētos 
eksāmenus, pieteikumu centralizēto eksāmenu kārtošanai jāiesniedz kādā no Latvijas 
Republikas augstskolām, ar kuru Valsts izglītības satura centram (VISC) 
http://www.visc.gov.lv  ir noslēgts sadarbības līgums, ne vēlāk kā 6 (sešas) nedēļas 
pirms eksāmena norises dienas un centralizētos eksāmenus jākārto Izglītības un 
zinātnes ministrijas (IZM) noteiktajā kārtībā.  

2.6. Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam, kā arī personas, kuras 
vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, un tiek uzņemtas LJA pilna laika studijās, 
pamatojoties uz Augstskolu likuma 46. panta trešo daļu, kārto iestājeksāmenus LJA 
matemātikā, latviešu valodā un angļu valodā vidusskolas kursa apjomā par maksu. 

2.7. Reflektantiem, kuriem vidējās izglītības dokumentā nav atzīmes fizikā, jākārto LJA 
eksāmens fizikā vidusskolas kursa apjomā par maksu. 

http://www.visc.gov.lv/
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2.8. Pilna laika profesionālā bakalaura studiju programmās reflektantus uzņem šādā 
konkursa kārtībā: 
2.8.1. vidējās izglītības mācību iestāžu absolventus – pamatojoties uz IZM attiecīgajā 

absolvēšanas gadā noteiktajiem obligāto centralizēto eksāmenu rezultātiem, 
2.8.2. vidējās profesionālās izglītības jūrniecības mācību iestāžu (jūrskolu) absolventus 

– pamatojoties uz attiecīgajā absolvēšanas gadā noteiktajiem obligāto 
centralizēto eksāmenu un profesionālās kvalifikācijas eksāmena specialitātē 
rezultātiem. 

2.8.3. ja reflektants nav kārtojis kādu no šobrīd spēkā esošajiem obligātajiem 
centralizētajiem eksāmeniem (matemātikā, latviešu valodā, svešvalodā pēc 
izglītojamā izvēles), tad vērā tiek ņemts vērtējums konkrētajā mācību priekšmetā 
no vidējo izglītību apliecinošā dokumenta sekmju izraksta. 

2.9. Ja vērtējums vairākiem reflektantiem vienāds, tad uzņemšanā lieto papildkritērijus šādā 
secībā: 

2.9.1.  priekšroka tiek dota LJA Jūrskolas absolventiem,  
2.9.2.  vidējā atzīme vidējās izglītības dokumentā. 

 

3. Uzņemšana nepilna laika studijām 
 

3.1. Uzņemšana nepilna laika studijām notiek profesionālā bakalaura, pirmā un otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības studiju programmās.  

3.2. Uzņemšana notiek akadēmiskā gada laikā (no septembra līdz jūnijam ieskaitot) bez 
iestājpārbaudījumiem, pēc katra iesnieguma saņemšanas, saskaņā ar 2004.gada 29.marta 
LJA Nolikumu Nr. 16 „Par Latvijas Jūras akadēmijas nepilna laika neklātienes 
studijām”.  

3.3. Nepilna laika studijas notiek par maksu.  
3.4. Ja reflektanta vidējās izglītības apguves valoda atšķiras no augstākās izglītības apguves 

valodas, reflektantam jākārto studiju valodas prasmes pārbaude par maksu. 
3.5. Vidējo vai vidējo profesionālo izglītību apliecinošajā dokumentā pieļaujamais zemākais 

vērtējuma līmenis ir 4 (gandrīz viduvēji) vai ārvalstīs izsniegto vidējo izglītību apliecinošo 
dokumentu gadījumā - sekmīgs vērtējums visos priekšmetos atbilstoši tās valsts 
vērtējuma skalai. 

3.6. Profesionālā bakalaura studiju programmās uzņem šādus reflektantus ar vidējo vai 
vidējo profesionālo izglītību:  

3.6.1. reglamentēto profesiju studiju programmās – “Jūras transports-kuģa vadīšana”, “Jūras 
transports-kuģa mehānika” un “Jūras transports-kuģa elektroautomātika”: 
3.6.1.1. jūrskolu absolventus, 
3.6.1.2. personas ar vismaz sardzes matroža vai sardzes motorista profesionālo 

kvalifikāciju un vismaz 12 mēnešu jūras cenzu, 
3.6.1.3. citas personas ar nosacījumu, ka tās pēc pirmā kursa apguves pāriet pilna laika 

klātienes studijās vai turpina studijas neklātienē, strādājot uz kuģiem jūrā, 
studiju laikā iegūstot nepieciešamo jūras cenzu, 

3.6.1.4. nepieciešams atbilstošs veselības stāvoklis saskaņā ar spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem; 

3.6.2. nereglamentētās profesijas studiju programmā – “Ostu un kuģošanas vadība”: 
3.6.2.1. nepieciešams atbilstošs veselības stāvoklis saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem.  
3.7. Uzņemšana pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijām notiek pēc jūrskolas 

absolvēšanas šādās studiju programmās:  
3.7.1. kuģu vadīšana, 
3.7.2. kuģu mehānika. 
3.8. Uzņemšana otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijām notiek pēc atbilstošas 

pirmā līmeņa profesionālās augstākās jūrniecības izglītības iegūšanas un Ministru 
Kabineta Noteikumu prasībām atbilstošu kredītpunktu izpildes šādās studiju 
programmās:  
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3.8.1. kuģu vadīšana, 
3.8.2. kuģu mehānika. 
3.9. Nepilna laika studiju reflektantiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz 

šādi dokumenti: 
3.9.1. iesniegums, 
3.9.2. 1 fotogrāfija, 
3.9.3. izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu: 
3.9.3.1. reflektanti, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, pirms pieteikšanās studijām veic 

ārvalstīs izsniegtā izglītības dokumenta legalizāciju saskaņā ar Dokumentu legalizācijas 
likumu, 

3.9.4. derīgs jūrnieku ārsta izsniegts atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību 
darbam uz kuģa izraudzītajā specialitātē (tikai reglamentētajās specialitātēs), 

3.9.5. Akadēmiskās informācijas centra izdota izziņa par vidējās izglītības dokumenta 
atzīšanu Latvijā, ja vidējā izglītība ir iegūta ārzemēs. 

 

4. Uzņemšana maģistra studiju programmā 

 

4.1. Uzņemšana pilna laika studijām profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju 
programmā „Jūras transports” (budžeta un maksas studiju vietās) notiek šādās 
specializācijās: „Jūras transporta vadības inženierija” un „Jūras transporta ekspluatācija”. 

4.1.1. Programmas absolventi iegūst profesionālo maģistra grādu jūras transportā. Studiju 
ilgums – 1,5 gadi. Studiju apjoms – 60 Latvijas kredītpunkti, 90 ECTS kredītpunkti. 

4.1.2. Programmas reflektantiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz šādi 
dokumenti: 

4.1.2.1. iesniegums, 
4.1.2.2. dokumenta, kas apliecina šo noteikumu 4.3. punkta ar apakšpunktiem prasību 

izpildi, apstiprināta kopija, uzrādot oriģinālu, 
4.1.2.2.1. reflektanti, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, pirms pieteikšanās 

studijām veic ārvalstīs izsniegtā izglītības dokumenta legalizāciju saskaņā ar 
Dokumentu legalizācijas likumu, 

4.1.2.3. 3 fotogrāfijas (3x4cm),  
4.1.2.4. Akadēmiskās informācijas centra izdota izziņa par dokumenta, kas apliecina 

šo noteikumu 4.3. punkta ar apakšpunktiem prasību izpildi, atzīšanu Latvijā, ja 
atbilstošā izglītība ir iegūta ārzemēs. 

4.1.3. Budžeta studiju vietas programmas reflektantiem piešķir šādā konkursa kārtībā: 
4.1.3.1. pamatkritērijs - vidējā svērtā atzīme izglītības dokumentā, kas iesniegts saskaņā 

ar šo noteikumu 4.1.2.2. apakšpunktu,  
4.1.3.2. vienāda pamatkritērija gadījumā priekšroka tiek dota: 

4.1.3.2.1. LJA absolventiem /darbiniekiem, 
4.1.3.2.2. reflektantiem ar pētnieciskā un pedagoģiskā darba pieredzi, 
4.1.3.2.3. reflektantiem ar darba stāžu jūras transporta nozarē. 

4.2. Uzņemšana nepilna laika studijām profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju 
programmā “Jūras transports” (maksas studiju vietās) notiek šādās specializācijās: “Jūras 
transporta vadības inženierija” un „Jūras transporta ekspluatācija”. 

4.2.1. Uzņemšana notiek akadēmiskā gada laikā (no septembra līdz jūnijam ieskaitot) pēc 
katra iesnieguma saņemšanas. 

4.2.2. Programmas absolventi iegūst profesionālo maģistra grādu jūras transportā. Studiju 
ilgums – līdz 3 gadiem. Studiju apjoms – 60 Latvijas kredītpunkti, 90 ECTS 
kredītpunkti. 

4.2.3. Programmas reflektantiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz šādi 
dokumenti: 

4.2.3.1. iesniegums, 
4.2.3.2. dokumenta, kas apliecina šo noteikumu 4.3. punkta ar apakšpunktiem prasību 

izpildi, apstiprināta kopija, uzrādot oriģinālu, 
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4.2.3.2.1. reflektanti, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, pirms pieteikšanās 
studijām veic ārvalstīs izsniegtā izglītības dokumenta legalizāciju saskaņā ar 
Dokumentu legalizācijas likumu, 

4.2.3.3. 3 fotogrāfijas (3x4cm),  
4.2.3.4. Akadēmiskās informācijas centra izdota izziņa par dokumenta, kas apliecina 

šo noteikumu 4.3. punkta ar apakšpunktiem prasību izpildi, atzīšanu Latvijā, ja 
atbilstošā izglītība ir iegūta ārzemēs. 

4.3. Studiju programmā uzņem: 
4.3.1. Personas ar profesionālo bakalaura grādu vai profesionālo augstāko izglītību un piektā 

līmeņa vai tam atbilstošu profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta, absolvējot atbilstošas 
jūrniecības nozares studiju programmas ar tiesībām studēt maģistrantūrā (tajā skaitā 
Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas studiju programmu "Jūras spēku militārā 
vadība"). 

4.3.2. Personas ar profesionālā bakalaura grādu vai profesionālo augstāko izglītību un piektā 
līmeņa vai tam atbilstošu profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta, absolvējot citas 
pielīdzināmas studiju programmas ar tiesībām studēt maģistrantūrā – pēc papildprasību 
izpildes. 

4.3.3. Personas, kuras iepriekš ieguvušas akadēmisko maģistra grādu, absolvējot citas 
pielīdzināmas studiju programmas – pēc papildprasību izpildes.  

4.4. Papildprasības un to izpildes kārtība ir noteiktas atbilstošos LJA norādījumos. 
Papildprasību izpilde ir par maksu.  

4.5.  Programmu absolventi iegūst tiesības turpināt studijas doktorantūrā. 

 
5. Savstarpējās tiesības un pienākumi 

5.1. Reflektanta tiesības: 
5.1.1. saņemt informāciju par uzņemšanas norisi LJA; 
5.1.2. reģistrējoties studijām, iesniegt LJA Uzņemšanas komisijai noteiktā kārtībā 

dokumentus, priekšlikumus, ierosinājumus; 
5.1.3. apstrīdēt un pārsūdzēt ar uzņemšanu studiju programmā saistītus lēmumus LJA 

rektoram. 
5.2. Reflektanta pienākumi: 
5.2.1. ievērot Uzņemšanas kārtību saskaņā ar šiem noteikumiem, procedūru P5 “Uzņemšana” 

un  2004.gada 27.septembra Nolikumu Nr. 20 “Par studējošo un izglītojamo uzņemšanu 
Latvijas Jūras akadēmijā un Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolā” ar grozījumiem; 

5.2.2. samaksāt dokumentu reģistrācijas maksu. 
5.3.  LJA tiesības: 
5.3.1. uzņemt reflektantu atbilstoši LJA Uzņemšanas noteikumiem, procedūru P5 

“Uzņemšana” un  2004.gada 27.septembra Nolikumu Nr. 20 “Par studējošo un 
izglītojamo uzņemšanu Latvijas Jūras akadēmijā un Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolā” ar 
grozījumiem; 

5.3.2. noteikt dokumentu reģistrācijas maksu; 
5.3.3. noteikt maksu par šo noteikumu 4.3.2. un 4.3.3. apakšpunktos norādīto  papildprasību 

izpildi; 
5.3.4. noteikt maksu par 3.4. punktā norādīto studiju valodas prasmes pārbaudi nepilna laika 

neklātienē studējošajiem; 
5.3.5. noteikt maksu par šo noteikumu 2.6. un 2.7. punktos norādīto iestājpārbaudījumu 

kārtošanu LJA. 
5.4. LJA pienākumi: 
5.4.1. sniegt informāciju reflektantam par uzņemšanas kārtību LJA; 
5.4.2. pieņemt dokumentus no reflektanta, ja tie atbilst Uzņemšanas noteikumu prasībām; 
5.4.3. ja nepieciešams, nodrošināt iestājpārbaudījumu kārtošanu LJA; 
5.4.4. izziņot Uzņemšanas konkursa rezultātus;  
5.4.5. organizēt studiju līgumu noslēgšanu ar reflektantiem, kuri izturējuši konkursu;  
5.4.6. organizēt reflektantu, kuri noslēguši studiju līgumus, imatrikulāciju;  
5.4.7. noteiktā kārtībā izskatīt reflektanta iesniegtās sūdzības par uzņemšanas norisi LJA. 
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