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NOTEIKUMI 

Rīgā 

30.10.2006.                                                                                                                    Nr. 6 

 

Par ikgadējā konkursa uz studiju vietām, ko finansē no valsts budžeta līdzekļiem, kārtību Latvijas 

Jūras akadēmijā 

 

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

 

1.1. Šie Noteikumi nosaka ikgadējā konkursa uz studiju vietām, ko finansē no valsts budžeta 

līdzekļiem, kārtību Latvijas Jūras akadēmijā (turpmāk tekstā LJA) (valsts budžeta finansēto un 

juridisko/fizisko personu finansēto studiju vietu rotācija). 

1.2. Noteikumi izstrādāti pamatojoties uz Latvijas Republikas Augstskolu likumu, Izglītības likumu, 

LJA Satversmi u.c. spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

1.3. Noteikumi attiecas tikai uz pilna laika studējošajiem, kas tiek imatrikulēti LJA profesionālā 

bakalaura studiju programmās, izņemot šādus gadījumus: 

1.3.1. apmaiņas un ārvalstu studējošos, kuriem finansējuma avots ir noteikts līgumā; 

1.3.2. imatrikulējoties valsts pārbaudījumu kārtošanai; 

1.3.3. pārnākot no: 

1.3.3.1.  citas augstskolas,  

1.3.3.2.  citas LJA studiju programmas,  

1.3.3.3. no nepilna laika neklātienes studijām esošajā programmā, 

1.3.4. atjaunojoties studijām pēc pārtraukuma. 

1.3.3. un 1.3.4. apakšpunktos minētie studējošie piedalās konkursā, ja pēc imatrikulācijas vai 

studiju veida un formas maiņas LJA noteiktajā termiņā ir sekmīgi nokārtojuši pēdējo 2 (divu) 

semestru pārbaudījumus pirms ikgadējās valsts budžeta finansēto un juridisko/fizisko personu 

finansēto studiju vietu rotācijas. 

1.4. Studējošajiem, kas tiek imatrikulēti LJA profesionālā maģistra studiju programmā „Jūras 

transports”, rotācija notiek saskaņā ar 2003. gada 24. februāra LJA Nolikumu Nr. 7 „Par Latvijas 

Jūras akadēmijas maģistrantūru” ar grozījumiem.  

 

2. KONKURSA KĀRTĪBA 

2.1.  LJA rektors pēc Akadēmiskās padomes ierosinājuma, un saskaņā ar LR IZM un LJA rektora 

noslēgtās vienošanās protokolā ietverto no valsts budžeta finansējamo studiju vietu skaitu un 

sadalījumu LJA, līdz kārtējā gada 15. augustam nosaka valsts budžeta finansēto studiju vietu 

skaitu katrā studiju programmā nākamajam akadēmiskajam gadam. 

 

2.2.  Pēc kārtējā akadēmiskā gada beigām visi pilna laika studējošie, kuri sekmīgi noteiktajā termiņā1 

ir nokārtojuši abas sesijas, tiek sarindoti atbilstoši sekmju līmenim. Ja vairākiem studējošiem ir 

vienāds sekmju līmenis, tad priekšroka ir tiem, kas atbilst šādiem papildu kritērijiem prioritārā 

secībā: 

 
1Termina “noteiktajā termiņā” skaidrojums – tās ir nokārtotas abas akadēmiskā gada sesijas 

saskaņā ar LJA ikgadējo akadēmiskā gada darba kalendāru vai kāda no abām sesijām nokārtota 

pēc individuālā grafika, vai mācībspēka noteikts, oficiāli izsludināts ieskaites vai eksāmena 

kārtošanas datums ārpus ikgadējā akadēmiskā gada darba kalendārā noteiktā sesijas laika.  

 



2 
 

2.2.1.   iegūta augstāka vidējā svērtā atzīme studiju programmas A-3 daļas kursos; 

2.2.2. iegūta augstāka vidējā svērtā atzīme studiju programmas A-2 daļas kursos;   

2.2.3. iegūta augstāka atzīme praksē vai praktiskajā apmācība. 

2.3. Studējošā sekmju līmeni aplūkojamā periodā kvantitatīvi novērtē ar vidēji svērto atzīmi, kuru 

           aprēķina pēc formulas: 
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kur  ci – atzīme par i-tā studiju kursa vai tā daļas nokārtošanu; 

KPi – i-tā studiju kursa vai tā daļas apjoms kredītpunktos; 

n – iegūto vērtējumu skaits periodā, kuram nosaka vidējo svērto atzīmi. 

  Piemēram, ja studējošais semestrī nokārtojis eksāmenus ar vērtējumiem 10 (priekšmeta apjoms 4 

KP), 8 (3 KP) un 6 (2 KP), bet ieskaiti ar vērtējumu 8 (2 KP), tad studiju vidējā svērtā atzīme 

semestrī ir: 
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2.4. Tiesības studēt nākamajā akadēmiskajā gadā valsts budžeta finansētajās studiju vietās atbilstoši 

noteiktajam budžeta vietu skaitam iegūst studējošie ar augstāko sekmju līmeni iepriekšējā 

akadēmiskajā gadā un bez akadēmiskajiem parādiem. 

 

2.5.  izslēgts, 2010. gada 7. jūnija LJA Senāta sēdes protokols Nr.123. 

 

2.6. Studējošiem, kuri bijuši akadēmiskajā atvaļinājumā, pēc atgriešanās no tā finansējums līdz 

nākamajam konkursam tiek noteikts tāds, kāds viņam bija pirms studiju pārtraukuma. Šie 

studējošie piedalās konkursā sākot ar nākamo akadēmisko gadu. 

 

2.7. Konkurss tiek īstenots vadoties no Studiju daļas pārziņā esošajiem studējošo sekmju datiem, kuri 

tiek apkopoti par iepriekšējo akadēmisko gadu ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 15. augustam un 

iesniegti Akadēmiskajā padomē izskatīšanai. Tuvākajā Akadēmiskās padomes sēdē tie tiek 

izskatīti, izveidots projekts par valsts budžeta finansējamo studiju vietu sadalījumu konkrētiem 

studējošajiem un iesniegts LJA rektoram lēmuma pieņemšanai. LJA rektors pieņem lēmumu 10 

dienu laikā no Akadēmiskās padomes ierosinātā projekta saņemšanas brīža. 

 

2.8. Studējošie, kuriem paredzēta jūras prakse pavasara semestrī un prakses aizstāvēšana ieplānota 

septembra sākumā, konkursā piedalās ar Rudens semestra sesijas rezultātiem. Studējošie, kuri 

izturējuši konkursu, saglabā valsts budžeta vietas, ja pēc atgriešanās noteiktajā termiņā sekmīgi 

aizstāv jūras prakses atskaiti. 

 

2.9. Studējošie, kuriem vasaras studiju periodā (jūlijā vai augustā) paredzēta jūras, krasta vai kuģu 

remonta prakse un prakses aizstāvēšana ieplānota septembra sākumā, un kuri izturējuši 

konkursu pēc abu sesiju rezultātiem, saglabā valsts finansētās studiju vietas, ja pēc atgriešanās 

no prakses noteiktajā termiņā sekmīgi aizstāv prakses atskaiti. 

 

2.10. Ja kāds no studējošajiem saskaņā ar 2.8. vai 2.9. punktu neaizstāv prakses atskaiti noteiktajā 

termiņā, bet nokārto to divu nedēļu laikā pēc noteiktā termiņa, saglabā studiju vietu, kas 

finansēta no studējošā vai tā vietā juridiskas vai fiziskas personas līdzekļiem. Atbrīvojusies 

valsts finansētā studiju vieta ar LJA rektora rīkojumu tiek piešķirta rangu tabulas nākamajam 

pretendentam ar augstāko sekmju rādītāju un saskaņā ar šajā Nolikumā noteikto kārtību, 

gadījumā, ja ir vairāki pretendenti ar vienādiem sekmju rādītājiem. 

 

2.11. Studējošajiem, kuriem paredzēta jūras prakse rudens semestrī, un viņi ir aizgājuši praksē, 

nesagaidot konkursa rezultātus par iepriekšējo akadēmisko gadu, studiju finansējuma maiņas 

gadījumā papildvienošanās jāparaksta pēc atgriešanās no jūras prakses ne vēlāk kā 10 (desmit) 

kalendāro dienu laikā. 
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2.12. Studiju daļa konkursa rezultātus publisko LJA mājas lapā, norādot tikai studējošā 

identifikācijas numuru, un izvieto uz informatīvā dēļa līdz kārtējā gada 25. augustam. 

 

2.13. Studējošie, kuriem rotācijas rezultātā ir mainījies studiju finansējuma veids, papildvienošanos 

slēdz Studiju daļā līdz kārtējā gada 10. septembrim. 

 

2.14. Tie studējošie, kuri nav parakstījuši papildvienošanos atbilstoši konkursa rezultātiem, tiek 

izslēgti no studējošo sarakstiem. 

 

2.15. Pretenzijas par notikušā konkursa rezultātiem studējošie var iesniegt LJA attiecīgajai 

institūcijai triju (3) darba dienu laikā no lēmuma izsludināšanas brīža. 

 

 

3. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

 

3.1.  Noteikumi stājas spēkā ar 2006. gada 31. oktobri. 

3.2.  Noteikumu Redakcija – 5 stājas spēkā ar 2018. gada 29.oktobri. 

 

 

 

Senāta priekšsēdētājs                                                                           G.Lauža 

 

 

 

Senāta sekretāre                                                                       A.Arnicāne 

 

 

 


