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Studiju virziena raksturojums  
K1. Studiju virziena kā vienota veseluma un tam atbilstošo studiju programmu 

aktualitāte, mērķi un uzdevumi, to skaidrība, sasniedzamība, saskaņotība ar 

augstskolas/ koledžas kopējo stratēģisko attīstību  
Studiju virziena un attiecīgās studiju programmas pamatojumu nosaka Nacionālās attīstības plāna 2014.-

2020. gadam (NAP2020) Rīcības virzienā „Tautas saimniecības attīstību atbalstoši mērķorientēti 

ieguldījumi infrastruktūrā” ir noteikti Rīcības virziena mērķi, t.sk. „stiprinot Latvijas tranzīta un 

loģistikas nozares attīstību.”, kā arī Rīcības virziena ietvaros veicamais uzdevums „Ostu pārvaldība 

eksporta sekmēšanai un ienākumu paaugstināšanai”.  

Studiju virzienā Transporta pakalpojumi tiek īstenota viena studiju programma – Ostu un kuģošanas 

vadība. Līdzīgas studiju programmas Latvijā netiek īstenotas. Ir veikts salīdzinājums ar Lietuvas Jūras 

akadēmijas līdzīgu studiju programmu. Studiju programmas praktiski neatšķiras, taču atšķiras to 

īstenošana, proti, Lietuvas Jūras akadēmijā studiju programmā vairāk tiek izmantotas IT 

programmatūras. 

2. Studiju virziena mērķi un to atbilstība augstskolas darbības jomai, 

stratēģiskās attīstības virzieniem, sabiedrības un tautsaimniecības attīstības 

vajadzībām un attīstības tendencēm.  
Studiju virziena mērķi ir: 

1. nodrošināt profesionālu ostu un terminālu  pārvaldības, kuģošanas nozares un jūras transporta 

pakalpojuma speciālistu sagatavošanu atbilstoši nozares darba tirgus prasībām; 

2. attīstīt pētniecību jūras transporta pakalpojuma jomā; 

3. veicināt ārvalstu studentu un mācībspēku piesaisti studiju procesam. 

 

Studiju virziena mērķi atbilst LJA darbības jomai, stratēģiskās attīstības virzienam, sabiedrības un 

tautsaimniecības attīstības vajadzībām un attīstības tendencēm. 

Mērķu izstrādi veic LJA prorektors sadarbībā Jūras Transporta nodaļa un pārējām LJA struktūrvienībām,, 

iesaistot nozares (darba devēju) pārstāvjus. Studiju virziena mērķi novērtējami kā atbilstoši. 

3. Studiju virziena SVID analīze attiecībā uz izvirzītajiem mērķiem.  
      Stiprās puses                                                     

1. Ir stabils pieprasījums pēc jūrniecības nozares speciālistiem; 

2. Latvijas Republikas vienīgā jūrniecības nozares augstskola; 

3. Laba kadru sagatavotība, uzņēmumi, kur studējošiem iziet praksi, bieži pieņem studējošos 

patstāvīgā darbā; 

4. Laba teorētiskā apmācība; 

5. LJA konsultē un atbalsta prakses vietas nodrošināšanā; 

6. Laba sadarbība ar jūrniecības uzņēmumiem; 

7. LJA ir attīstīta ārvalstu sadarbība, kā arī ERASMUS iespēju izmantošana; 

Vājās puses 

1. Nepietiekama materiāli - tehniskā bāze; 

2. Nepietiekama informācija par LJA masu saziņas līdzekļos; 

3. Mācībspēku zemais atalgojums (grūti piesaistīt nozares speciālistus); 

4. Latvijas Republikas ekonomika un īpaši ostas ir stipri politizētas; 

5. Atrašanās vieta ir tālu no centra. 

Vājās puses novēršamas/uzlabojamas piesaistot ES projektu līdzekļus un sponsorus, kā arī uzlabojot  

maksas pakalpojumu piedāvājumu nozares uzņēmumiem, attīstot LJA marketingu.     

Iespējas 

1. Studējošajiem labas iespējas strādāt Latvijas Republikas un ārvalstu ostās un jūrniecības 

uzņēmumos; 

2. Pilnveidot materiāl - tehnisko bāzi sadarbībā ar Latvijas Republikas jūrniecības uzņēmumiem; 

3. Pieaugot pasaules tirdzniecības apjomam, palielinās kravu pārvadājumu apjoms pa jūru un 

pieaug nepieciešamība pēc kvalificētiem jūrniecības speciālistiem; 

4. Piesaistīt Eiropas fondu finansēju studiju programmas attīstībai; 

5. Attīstīt pētniecību Transporta pakalpojumu jomā. 

Draudi 

1. Latvijas Republikā ir daudz augstskolu ar Transporta pakalpojumu un vadības un 

administrēšanas speciālistu sagatavošanas programmām; 

2. Esošā ekonomiskā situācija valstī var izraisīt potenciālo studentu un studējošo aizplūdi uz 

ārvalstīm; 



Izvairīšanos no draudiem var nodrošināt modernizējot mācību vidi (ieviešot daļējas e-studijas un nozarē 

izmantojamās datorprogrammas) un piesaistot ārvalstu studentus. 

4. Studiju virziena attīstības plāns  
Studiju virzienā iekļautā programma atbilst Latvijas normatīvo aktu prasībām:  

Ministru kabineta 2013.gada izstrādātajās Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam, 

kuras nosaka politikas pamatprincipus, mērķus un prioritātes transporta nozares līdzsvarotai attīstībai 

turpmākajiem sešiem gadiem, teikts, ka „Latvija ir spējusi izmantot tās ģeogrāfiskā stāvokļa 

priekšrocības un noturēt savas līderpozīcijas starp Baltijas valstīm tranzīta kravu pārvadājumu un ostu 

apgrozījuma jomā. Transporta jautājumi guvuši atspoguļojumu visos nacionāla līmeņa politikas 

plānošanas dokumentos, no kuriem kā būtiskākie jāmin Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 

2030. gadam, Latvijas nacionālā reformu programma „ES 2020”, kā arī NAP2020.“ 

Pārmaiņas pasaules ekonomikā, mūsdienu sabiedrībā un tautsaimniecībā izvirza aizvien jaunas prasības 

izglītības kvalitātei, rada nepieciešamību sagatavot augsti kvalificētus speciālistus, kas ir spējīgi strādāt 

gan uzņēmumos, gan nozarē kopumā atbilstoši mainīgajiem mūsdienu apstākļiem starptautiskajā un 

nacionālajā līmenī.  

Darba devēju pārstāvju viedoklis un galvenās atziņas ir šādas:  

- Studiju virziena sagatavotie speciālisti arī turpmāk būs spējīgi aktīvi iekļauties strauji mainīgajā vidē, 

veiksmīgāk nodrošinās ilgtspējīgu nozares attīstību, kā arī aktīvāk piedalīsies ekonomikas globālajos 

procesos, veicinot uzņēmumu un vadības eksportspēju ES un pasaules līmenī.  

- Studiju virziena programmas absolventi tiks pieprasīti Latvijā.   

Studiju virziena attīstības plāns ir izstrādes procesā, plānotais izstrādes termiņš 2017./2018..ak.g.. 

K2. Studiju virziena vadība  
1. Studiju virziena vadības (pārvaldības) struktūras, tajā skaitā studiju 

virziena vadītāja un studiju programmu vadītāju lomas, atbildības un 

sadarbības ar citiem studiju programmu vadītājiem novērtējums  
Latvijas Jūras akadēmijas (LJA) „Transporta pakalpojumi” studiju virziena pārvaldību īsteno LJA 

prorektors. Virziens tiek īstenots caur vienu studiju programmu, programmai ir programmas direktors, 

kas ir tieši atbildīgs par programmas īstenošanu , uzraudzību un  attīstību. LJA struktūrvienības savā 

darbībā ievēro: Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus; LJA Satversmi, Senāta lēmumus un 

citus LJA iekšējos normatīvos aktus LJA rektora rīkojumus nodaļas sēžu lēmumus, kas nodrošina 

optimālu sadarbību studiju virziena īstenošanā. 

2. Studiju programmu izveides un pārskatīšanas procesa novērtējums  
Jaunu studiju programmu izveides un pārskatīšanas procesu studiju virzienā nosaka 

Latvijas Republikas un LJA iekšējo normatīvo aktu regulējums. Šo procesu izvērtēšanu var 

uzsākt pēc LJA prorektora, struktūrvienību, akadēmiskās sapulces, senāta,  studējošo, 

absolventu vai darba devēju ierosinājuma. 

3. Studējošo uzņemšanas prasību novērtējums  
        LJA katru gadu Senātā apstiprina Uzņemšanas noteikumus, kas tiek izdoti saskaņā ar LR 

Augstskolu likumu un 10.10.2006. MK noteikumiem Nr.846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un 

kārtību uzņemšanai studiju programmās".  

       Studiju programmā uzņem reflektantus ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību 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.  

       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 un latviešu valodā vidusskolas kursa apjomā.  

      Reflektantiem, kuriem vidējās izglītības dokumentā nav atzīmes fizikā, jākārto eksāmens fizikā LJA 

vidusskolas kursa apjomā.  
Studējošo uzņemšanas process notiek saskaņā ar normatīvo regulējumu un ir  vērtējams kā pozitīvs. 

 



4. Studiju perioda, profesionālās pieredzes, iepriekš iegūtās formālās un 

neformālās izglītības atzīšanas procedūras studiju virziena ietvaros 

novērtējums.  
Studiju perioda, profesionālās pieredzes, iepriekš iegūtās formālās un neformālās izglītības atzīšana 

notiek saskaņā ar  2012.gada 10.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.36 par “Iepriekšējā izglītībā 

vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi”.  Līdz šim studiju virzienā 

“Transporta pakalpojumi” nav saņemt iesniegums ar lūgumu atzīt iepriekš iegūto izglītību. 

  

5. Studējošo sasniegumu un studiju rezultātu vērtēšanas sistēmas 

raksturojums un novērtējums, tajā skaitā novērtēšanas metožu un 

procedūru apraksts un novērtējums.  
Studējošo sasniegumu un studiju rezultātu vērtēšana notiek saskaņā ar LJA senāta apstiprināto 

2003.gada 31.marta nolikumu Nr 10 par semestra pārbaudēm Latvijas Jūras akadēmijā. Katra konkrētā 

studiju kursa studējošo sasniegumu un studiju rezultātu pārbaudes veids ir noteikts studiju plānā, ko 

apstiprina LJA senāts, detalizētāk šīs process noteikts katrā studiju kursu aprakstā, ko apstiprina Jūras 

Transporta nodaļa.   

Tālmācība LJA studiju virzienā “Transporta pakalpojumi” netiek īstenota. 

 

6. Studējošo sūdzību un priekšlikumu iesniegšanas un izskatīšanas 

novērtējums  
Studējošo sūdzību un priekšlikumu iesniegšanas un izskatīšanas procedūru un/vai sistēmas 

(izņemot studējošo aptauju veikšanu) raksturojums un novērtējums, norādot, vai un kādā 

veidā studējošajiem ir pieejama informācija par iespējām iesniegt sūdzības un 

priekšlikumus, kādā veidā tiek paziņots par sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas 

rezultātiem un uzlabojumiem, sniedzot piemērus.  

7. Akadēmiskā godīguma principu ievērošanas studiju procesā 

novērtējums  
Akadēmiskā godīguma principu studiju virzienā un to ievērošanas mehānismu, kā arī 

iesaistīto pušu informēšanas veidu raksturojums un novērtējums, izmantotie pretplaģiāta 

rīki, sniedzot rīku un mehānismu piemērošanas piemērus. 9  

 



K3. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitāte  
Iekšējai pašnovērtēšanaiun kvalitātes pilnveidošanai notiek šādas plānotas aktivitātes: ikgadējie 

vadības pārskati; iekšējie auditi; ikgadējie studiju programmu pašnovērtējumu ziņojumi; 

klientu apmierinātības izzināšana u.c.   

Par virziena studiju programmu pozitīvām un negatīvām iezīmēm, izmaiņām un attīstības 

iespējām lemj profilējošo nodaļu sēdēs, izskatot valsts pārbaudījumu rezultātus, prakses 

rezultātus, studējošo un absolventu aptauju rezultātus. Izmaiņas studiju programmā var tikt 

izdarītas pēc studiju programmas direktora, docētāju , kā arī pēc studējošo ierosinājuma. Visas 

izmaiņas tiek virzītas apspriešanai LJA Akadēmiskās padomes sēdē un apstiprinātas Senātā.  

        LJA ir ieviesta un uzturēta ISO 9001 modelim atbilstoša iekšējā kvalitātes nodrošināšanas 

un vadības sistēma (KVS), kas aptver augstāko profesionālo jūrniecības izglītību un jūrnieku 

apmācību. 2005. gadā LJA ieguva atbilstošu DNV GL Latvia SIA sertifikātu. 2016. gadā ir 

sertificēta ISO 9001-2015. LJA KVS sistēma nodrošina ENQA izstrādāto „Eiropas standartu 

un vadlīniju kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā” standarta prasību izpildi. 

Kvalitātes nodrošināšanas politika un pasākumi noteikti LJA Kvalitātes vadības rokasgrāmatā 

(KVR), kas papildus ietver sevī pārskatu par LJA KV sistēmu kopumā -L:\KVS\1_Kvalitates 

vadības rokasgrāmata; 

Programmu un piešķiramo grādu apstiprināšanai un periodiskai vērtēšanai, studējošo 

vērtēšanai, studiju kvalitātes nodrošināšanai, studiju resursu nodrošināšanai, informācijas 

sistēmas darbības nodrošināšanai  KVS ietvaros ir izstrādātas detalizētas dokumentācijas 

kopums: 

 dokumentēto procedūru rokasgrāmata (PR), kurā ir iekļauti īstenojamo 

procesu/apakšprocesu detalizēti apraksti; 

•iekšējo normatīvo dokumentu kopums, kas ietver LJA nolikumus un noteikumus, Satversmes 

sapulces un Senāta lēmumus,  Akadēmiskās padomes ieteikumus; 

•ārējo normatīvo dokumentu (ĀND) kopums, kurā ir noteiktas atsauces uz LJA darbībai 

saistošajiem starptautiskajiem un nacionālajiem normatīvajiem dokumentiem; 

•norādījumu kopums ar atsevišķu darbību izvērstākiem aprakstiem; 

•veidlapu rokasgrāmata (VR), kurā ietverts LJA izmantojamo noteiktas formas veidlapu 

kopums; 

•kvalitātes pieraksti (KP) (Senāta, Akadēmiskās padomes, profilējošo nodaļu, katedru, Zinātnes 

padomes sēžu protokoli), kas ir pierādījumi par KV-sistēmas īstenošanu un efektivitātes 

mērīšanu. 

Detalizēti ar minēto dokumentu kopumu var iepazīties LJA datorsistēmas iekšējā koplietošanas 

diskā  L:\KVS . 

Lai nodrošinātu LJA sagatavojamo speciālistu atbilstību prasībām un paaugstinātu KVS 

efektivitāti, akadēmijā notiek šādas plānotas aktivitātes: ikgadējie vadības pārskati; iekšējie 

auditi; ikgadējie studiju programmu pašnovērtējumu ziņojumi; klientu apmierinātības 

izzināšana u.c.   

Vadības pārskata apspriede akadēmijā notiek vienu reizi akadēmiskā gada laikā. Tajā analizē 

iepriekšējā akadēmiskā gada darba rezultātus un pieņem lēmumus par kvalitātes vadības jomā 

veicamajām darbībām nākošajā pārskata periodā, t.i. nākošajā akadēmiskajā gadā. Iekšējais 

kvalitātes audits notiek saskaņā ar LJA audita gada programmu. To veic LJA iekšējo auditoru 

grupa. LJA KVS ārējo auditu reizi 12 mēnešos veic DNV GL Latvia SIA. Ikgadējos studiju 

programmu pašnovērtējuma ziņojumus izskata LJA Senāts. LJA klientu u.c. ieinteresēto pušu 

(studējošo, darba devēju u.c.) apmierinātības izzināšanai LJA galvenokārt veic dažādas 

aptaujas.  



III. Studiju programmas “Ostu un kuģošanas vadība” 

raksturojums  

K9. Studiju programmas nosaukuma, iegūstamā grāda, 

profesionālās kvalifikācijas vai grāda un profesionālās 

kvalifikācijas, mērķu un uzdevumu, uzņemšanas nosacījumu 

savstarpējā atbilstība  
1. Studiju programmas “OSTU un KUĢOŠANAS VADĪBA” 

parametri.  
 

Studiju programmas nosaukums:  OSTU un KUĢOŠANAS VADĪBA 

Studiju programmas nosaukums angļu 

valodā  

Port and shipping management 

Studiju programmas kods saskaņā ar 

Latvijas izglītības klasifikāciju  

42840 

Studiju programmas veids un līmenis  profesionālā bakalaura grāds vadībā un 

administrēšanā, 

Iegūstamais kvalifikācijas līmenis (EKI)  ostu un kuģošanas vadības speciālists, 

piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija 

Profesijas kods profesiju klasifikatorā   

Studiju programmas apjoms (KP)  182 

Īstenošanas forma, veids, ilgums (ja nepilni gadi, norādīt mēnešos) un īstenošanas valoda  

pilna laika klātiene  4 gadi un 3 mēneši,  latviešu 

nepilna laika neklātiene  5 – 9 gadi latviešu 

Īstenošanas vieta  Latvijas Jūras akadēmija, Flotes iela 12, k-

1, Rīga, LV-1016, Latvija 

Studiju programmas direktors/-e  Arnis Bankovičs, Mg.ing. 

Uzņemšanas prasības  Vidējā vispārējā vai vidējā profesionālā 

izglītība 

Studiju turpināšanas iespējas  Tiesības studēt maģistrantūrā 

Cita attiecīgās augstskolas/ koledžas vai 

citas augstskolas/ koledžas studiju 

programma, kurā studiju programmas 

slēgšanas gadījumā augstskola/ koledža 

nodrošina studējošajiem iespēju turpināt 

izglītības ieguvi 

- Rīgas Tehniskā universitāte 

 

Pielikumā līguma kopiju 

 

  



Studiju programmas mērķis  1.Turpināt sadarbību ar Jūrniecības 

nozares institūcijām. 

2.Turpināt studiju plānu un studiju kursu 

aprakstu korekciju, lai uzlabotu studiju 

kvalitāti. 

3.Modernizēt esošās un iegādāt jaunas, 

jūrniecības un transporta nozarei 

atbilstošas iekārtas. 

4.Turpināt jaunu pasniedzēju piesaisti 

studiju procesam, aktualizēt pasniedzēju 

zinātnisko darbību un kvalifikācijas 

paaugstināšanu. 

5.Turpināt ERASMUS programmu  

izmantošanu, lai nodrošinātu studijas 

ārzemju augstskolās un mācību spēku 

apmaiņu. 

6.Uzturēt kvalitātes vadības sistēmas 

atbilstību ISO 9001:2008 prasībām, 

vienlaikus nodrošinot nacionālo un 

starptautisko reglamentēto prasību izpildi. 

7. Turpināt pilnveidot mūsdienīgu 

akadēmijas izglītības un mācību bāzi 

Daugavgrīvā, Flotes ielā 12k-1, Rīgā, LV-

1016 

8. Turpināt starptautisko sadarbību 

jūrniecības un transporta speciālistu 

sagatavošanas un pētniecības jomās 

īstenojot Boloņas deklarāciju par vienotas 

Eiropas augstākās izglītības telpas izveidi. 

9. Panākt papildresursu  piesaisti mācību 

procesa tehniskajam nodrošinājumam. 

10. Sniegt studējošiem sekmīgam 

praktiskam darbam un konkurētspējai 

pietiekamas zināšanas, prasmes un 

iemaņas, kā arī domāšanas spēju (intelektu) 

un komunikatīvo kompetenci. 

Studiju programmas uzdevumi 1.Sagatavot studējošos par augstas klases 

jūrniecības un transporta speciālistiem, 

vadītājiem ar izteiktām līdera spējām, 

augstu motivāciju un profesionālo 

kompetenci. 

2.Studējošā kā līdera veidošanu un viņa 

personības attīstību vadošiem amatiem.  

3.Izveidot speciālistus atbilstoši 

profesionālās kvalifikācijas prasībām.  

4.Veicināt studējošos gūt teorētisku 

izpratni un praktiskās iemaņas, attīstīt 

studējošo analītiskās spējas, formulēt un 

pieņemt objektīvus lēmumus. 



5.Apgūt Jūrniecības nozares profesijas 

atbilstoši profesionālās kvalifikācijas 

prasībām.  

6.Latvijas Jūras akadēmijā profesionālā 

bakalaura grāda ieguvušos absolventos 

mudināt vēlmi studijām maģistrantūrā.  

7.Gūt zināšanas jūrniecības nozares 

jautājumos, kuras praktiski lietojamas 

darba tirgū. 

8.Veicināt studējošos apgūt 

pašizglītošanās un pētniecības darba 

iemaņas, studējot nozares literatūru, veicot 

pētījumus, pildot semestra, kursa un 

diploma darbus, gatavojot projektus u.c. 

veida uzdevumus, saistītus ar jūrniecības, 

nozari.  

9.Veicināt studiju programmas satura un 

studiju procesa tālāko pilnveidi atbilstoši 

attīstības plāniem, uzdevumiem un 

tehnoloģiju attīstībai. 

10.Turpināt sadarbību ar jūrniecības 

uzņēmumiem un ostu termināliem prakses 

vietu organizēšanā, lai studējošie iegūtu 

atbilstošu praktisko pieredzi nozares 

uzņēmumos. 

11.Turpināt akadēmijas mācībspēku 

paaudžu maiņu, vienlaikus uzturot 

nepieciešamo kvalifikāciju un kompetenci. 

12.Saglabāt jaunuzņemto studējošo skaitu 

programmā līdz 30 personām. 

Sasniedzamie studiju rezultāti Beidzot studiju programmu, absolventi 

iegūst profesionālo bakalaura grādu 

vadībā un administrēšanā un profesionālo 

kvalifikāciju ostu un kuģošanas vadības 

speciālists, kas atbilst 5. profesionālās 

kvalifikācijas līmenim. Profesionālais 

statuss dod tiesības strādāt ostu un 

kuģošanas pārvaldes jomā, kā arī turpināt 

studijas maģistra akadēmiskā grāda 

ieguvei 

Studiju programmas noslēgumā 

paredzētais noslēguma pārbaudījums  

- recenzēta diplomdarba publiska 

aizstāvēšana; 

 

2. Statistikas dati par studējošajiem studiju programmā un to analīze  
Studiju programmas “Ostu un kuģošanas vadība” studējošo skaits uz 2016.gada 

1. oktobri – 80. 

Studentu imatrikulācija: 

Salīdzinot uzņemto studējošo skaitu 2016./2017. ar 2015./2016. akadēmiskajā studiju 

gadā studiju programmā “Ostu un kuģošanas vadība” novērojamās izmaiņas. Uzņemto 

studējošo skaits 2016./2017. akadēmiskajā gadā samazinājās vairāk par 2 reizēm.  



Pielikumā Nr.1 pārskatāmā formā pievienoti statistikas dati par studējošajiem pārskata 

periodā.  

3. Studiju programmas parametru sasaiste  
Studiju programmas “Ostu un kuģošanas vadība” iegūstamā grāda un 

profesionālās kvalifikācijas, mērķi un uzdevumi, kā arī uzņemšanas nosacījumi 

savstarpēji atbilst prasībām. 

 

K10. Studiju saturs  
 

− studiju programmas plāns (Pielikums Nr.__); 

− studiju programmas studiju kursu apraksti pieejami Jūras Transporta nodaļā un LJA 

iekšējā datortīklā L:\Departments\JTN\SKA aprakstu\OKV 

− studiju kursu kartējums (Pielikums Nr.__) studiju programmas studiju rezultātu 

sasniegšanai;  

− tabulu par studiju programmas atbilstību valsts izglītības standartam (sk. Pielikumā)* 

 

1. Studiju kursu/ moduļu satura aktualitātes un atbilstības nozares, 

darba tirgus vajadzībām un zinātnes tendencēm novērtējums  
Studiju procesa plānošana, organizācija un realizācija notiek saskaņā ar Latvijas 

Republikas Satversmi, Izglītības likumu, Augstskolu likumu, Profesionālās izglītības 

likumu, Zinātniskās darbības likumu un LJA Satversmi.  

Studiju kursu saturs regulāri tiek novērtēts un vajadzības gadījumā aktualizēts 

atbilstoši nozares, darba tirgus vajadzībām un zinātnes tendencēm. Studiju kursa 

apraksti pēdējo reizi ir aktualizēti Jūras transporta nodaļas sēdē 2017.gada 20. februārī, 

protokola Nr. 3, un tie ir pieejami Jūras Transporta nodaļā. Studiju kursu atbilstību 

nozares un darba tirgus prasībām apliecina Valsts pārbaudījumu rezultāti un pozitīvie 

komentāri un vērtējumi no komisijas puses. Valsts pārbaudījumu rezultāti studiju 

programmā “Ostu un kuģošanas vadība” salīdzinot ar iepriekšējo periodu ir 

uzlabojušies vidēji par 0,4 ballēm (no vidējā vērtējuma 6,9 uz 7,3 balles).  

2. Studiju kursu/ moduļu savstarpējās sasaistes un atbilstības studiju 

programmas mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem novērtējums  
Studiju kursu savstarpējā sasaiste vērtējama kā nozares prasībām un 

sasniedzamajiem rezultātiem atbilstoša.  

Studiju programmu mērķi un uzdevumi, sasniedzamie rezultāti fundamentāli 

atspoguļo visu programmu studiju kursu un prakšu ietvaros iegūstamo zināšanu, 

prasmju un kompetenču kopumu. Studiju kursos iekļautā informācija kā mērķi, 

rezultāti, tēmas, u.c.veida detalizētākas informācijas izklāsts ir atspoguļots katrā 

konkrētā studiju kursa aprakstā. 

Tā kā liela daļa studiju programmu docētāju ir ar profesionālo darba pieredzi 

docētā studiju kursa jomā, studiju kursu praktiskajās nodarbībās aizvien biežāk tiek 

likts uzsvars uz alternatīvu risinājumu meklēšanas prasmju pilnveidi, t.i., caur reāliem 

piemēriem/situācijām tiek veicināta problēmrisināšanas prasmju pilnveide. Beidzot 

studiju programmu „Ostu un kuģošanas vadība”, absolventi iegūst profesionālo 

bakalaura grādu vadībā un administrēšanā, kas atbilst 5. profesionālās kvalifikācijas 

līmenim. Tas dod tiesības strādāt ostu un kuģošanas pārvaldes jomā, kā arī turpināt 

studijas maģistra akadēmiskā grāda ieguvei. 

3. Studiju īstenošanas metožu (tajā skaitā vērtēšanas) atbilstības 

studiju kursu rezultātu un izvirzītā studiju programmas mērķa 



sasniegšanai novērtējums, iekļaujot informāciju, kā tiek ņemti vērā 

studentcentrētas izglītības principi  
Studiju īstenošanā izmantotās metodes (studiju un vērtēšanas) ir vērtējamas kā 

pozitīvas un atbilstošas studiju kursu rezultātu un studiju programmas mērķu 

sasniegšanai.     

Studiju programmu apguves laikā kārtojamo pārbaužu veidi: eksāmeni, 

ieskaites, studiju darbi. LJA studiju programmu apguves vērtēšanas pamatformas ir 

eksāmens un ieskaite. Minimālais studiju kursa apjoms, lai organizētu eksāmenu ir 2 

kredītpunkti.  

Pie semestra pārbaudījuma konkrētajā studiju kursā studējošo pielaiž, ja 

studējošais ir nokārtojis visus studiju kursa aprakstā paredzētos semestra darbus. 

Jautājumu par studējošā pielaišanu pie pārbaudījuma izlemj attiecīgais mācībspēks. Par 

studējošā nepielaišanu pie pārbaudījuma mācībspēks izdara atzīmi grupas 

pārbaudījumu lapā. 

Pēc individuāla grafika studējošie pārbaudes kārto saskaņā ar individuālo 

ieskaišu-eksāmenu grafiku. 

Vērtēšanas sistēmas izvēli programmā nosaka saistošie normatīvie dokumenti, 

studiju veids un LJA līdzšinējā prakse. Vērtējot programmas apguvi, ievēro sekojošos 

pamatprincipus: 

• Pozitīvo sasniegumu summēšanas princips — iegūtā izglītība tiek vērtēta, 

summējot pozitīvos sasniegumus; 

• Vērtējuma obligātuma princips — nepieciešams iegūt sekmīgu vērtējumu par 

visa studiju programmas satura apguvi; 

• Vērtēšanas atklātības princips - atbilstoši izvirzītajiem studiju programmu 

mērķiem un uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem augstskola ir 

noteikusi prasību kopumu studiju rezultātu vērtēšanai; 

• Vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips — programmas 

apguves vērtēšanā izmanto dažādus pārbaudes veidus; 

• Vērtējuma pārskatīšanas iespēju princips - augstskola nosaka iegūtā vērtējuma 

pārskatīšanas kārtību; 

• Vērtējuma atbilstības princips — pārbaudes darbā tiek dota iespēja apliecināt 

analītiskās un radošās spējas, zināšanas, prasmes un iemaņas visiem apguves līmeņiem 

atbilstošos uzdevumos un situācijās. Pārbaudēs iekļaujamais satura apjoms atbilst kursu 

programmās noteiktajam saturam un profesiju standartā noteiktajām prasmju un 

zināšanu prasībām. 

Programmas apguves vērtēšana notiek LJA kvalitātes vadības sistēmā noteiktā 

kārtībā, ievērojot tālāk izklāstītās īpašās prasības. Studiju kursu programmu prasību 

kopums pozitīvai studiju sasniegumu vērtēšanai dots studiju kursu aprakstos un/vai 

atbilstošos LJA norādījumos. 

Studiju programmu noslēgumā paredzēts Valsts pārbaudījums, ko vērtē Valsts 

pārbaudījumu komisija. Komisijas priekšsēdētājs un vismaz puse no komisijas sastāva 

ir jūrniecības nozares profesionālo organizāciju vai darba devēju pārstāvji.  

Bez docētāju un programmu direktora regulārām konsultācijām klātienē, studiju 

programmu studenti var saņemt palīdzību un konsultācijas e-vidē un pa tālruni. 

Mājaslapā ir pieejamas e-pasta adreses un tālruņa numuri studiju programmu 

direktoriem un Studiju daļai, pie kuriem var saņemt informāciju par konkrētiem 

docētājiem..  

4. Studējošo prakses sasaistes ar studiju programmā sasniedzamajiem studiju 

rezultātiem novērtējums  



Studiju laikā ir paredzēti divi prakšu veidi, pirmā prakse 5KP apjomā ir jūras 

prakse, lai iegūtu priekštatu un izpratni par kuģa uzbūvi, ekspluatāciju un darba 

organizāciju uz tā, pērējās krasta prakses 38KP apjomā jūrniecības uzņēmumos. 

Studējošiem atbalstu prakses meklēšanā un noformēšanā sniedz prakses plānotājs 

sadarbībā ar studiju programmas direktoru. Studējošam prakses laikā jāizpilda noteiktie 

prakses uzdevumi un jāuzraksta prakses atskaite. Atgriežoties no prakses studējošais 

divu darba dienu laikā aizpilda pēcprakses aptaujas anketu un reģistrējas akadēmijas 

sistēmā, divu nedēļu laikā aizstāv prakses atskaiti pie studiju programmas direktora 

nozīmēta mācībspēka. Prakses rezultāti, atskaites saturs un sasniegtie rezultāti tiek 

apspriesti nodaļas sēdēs, kā arī sadarbojoties ar prakses plānotāju. 

5. Studējošo noslēgumu darbu tēmu analīze un novērtējums  

Studējošo diplomdarbu tēmas izvēlētas atbilstoši nozares prasībām un iespējām 

izstrādāt pētījumu atvēlētajā laikā. 

Apkopojums un komentāri par diplomdarbu vērtējumiem - studiju programma 

“Ostu un kuģošanas vadība” apgūta labi, ar vidējo atzīmi 7,3. Studiju procesā trūkumi 

nav konstatēti. 

6. Studējošo aptauju rezultātu analīze  

2016./2017. akadēmiskā gada pavasara semestrī studējošo aptaujā tika ietverti 

2 docētāji, kas pasniedz lekcijas studiju programmā “Ostu un kuģošanas vadība”. 

Attiecīgi vidējie novērtējumi 5 baļļu sistēmā ir 3,4 un 3,5. Aptauju rezultāti tiek 

analizēti nodaļas sēdēs, apspriesti ar saistošajiem docētājiem un citām 

struktūrvienībām, dati tiek analizēti vairāku gadu griezumā un izmantoti studiju satura 

un kvalitātes pilnveidei, piemēram 2016.gadā veiktas izmaiņas studiju pamatplānā, 

organizētas vieslekcijas LJA u.c.. 

7. Absolventu un darba devēju aptauju rezultātu analīze  

2016./2017.akad.g. 19 bakalaura studiju programmas “Ostu un kuģošanas 

vadība” absolventi tika aicināti izvērtēt studiju programmas saturu, studiju procesa 

organizāciju, kā arī mācībspēku darbu.  

Izvērtējot anketēšanas rezultātā sniegtās atbildes, var secināt, ka 26% (iepriekš 

28%) no aptaujātajiem studiju programmu kopumā vērtē kā labu, savukārt 74% 

(iepriekš 67%) kā viduvēju. Jāatzīmē, ka neviens no respondentiem nav novērtējis 

programmu kā sliktu. Kā studiju kursi, kuri ir devuši vislielāko ieguldījumu 

respondentu teorētiskajās un praktiskajās zināšanās, galvenokārt, tiek minēti ”Ostu 

hidrobūves” (58%), “Specializācijas angļu valoda”, “Vides piesārņojuma novēršana”, 

“Jūras tiesības”, “Transporta ekonomika”. Savukārt studiju kursi deva vismazāko 

ieguldījumu respondentu teorētiskajās un praktiskajās zināšanās, 53% min studiju kursu 

“Kuģu aģentēšana”, 42 % no respondentiem uzskata, ka tas ir studiju kurss “Transporta 

loģistika” 

Lielākā daļa no  aptaujātajiem, 84% (iepriekš 72%), studiju programmas 

sniegtās zināšanas uzskata par gandrīz pietiekamām, lai ieņemtu ostu un kuģošanas 

speciālista amatu. 

Darba devēju aptauja (ar Valsts pārbaudījuma komisijā uzaicinātiem 

pārstāvjiem)  tiek veikta katru gadu uzreiz pēc Valsts pārbaudījuma “Diplomdarbs. 

Diskusiju laikā (13.12.2016) konstatēts, ka jaunie speciālisti ir sagatavoti pietiekami 

kvalitatīvi un atbilstoši mūsdienu tirgus prasībām, piezīmes, uzlabojumi un 

ierosinājumi nav izteikti. 

8. Studiju programmas atbilstības valsts standartiem augstākajā izglītībā un 

profesiju standartam (ja piemērojams) novērtējums  

Studiju programma Ostu un kuģošanas vadība  atbilstības valsts standartiem 

augstākajā izglītībā.  

 



K11. Studiju programmas resursi un nodrošinājums  

1. Studiju programmas īstenošanā iesaistīto mācībspēku kvalifikācijas atbilstības 

studiju programmai novērtējums  

Studiju programmas īstenošanā iesaistīto mācībspēku kvalifikācijas tiek 

novērtētas atbilstoši LJA KVS procedūrai P2-1 un ir vērtējamas pozitīvi, īstenojot 

studiju kursu atbilstoši studiju kursa aprastam tiek sasniegti studiju programmā 

izvirzītie mērķi. Mācībspēku sadarbību studiju kursu savstarpējās sasaistē nodrošina 

Jūras Transporta nodaļas sēdēs aktualizējot studiju kursu aprakstus. 

Akadēmiskā personāla kvalifikācija un kompetence ir pietiekama, lai sniegtu 

profesionālo izglītību jūras transportā un nodrošinātu studentiem nepieciešamo 

pētniecības iemaņu, teorētisko zināšanu, prasmju un kompetenču apguvi. Akadēmiskā 

personāla attīstības politikas plānošana un īstenošana notiek saistībā ar programmu 

īstenošanā iesaistīto nodaļu darba plāniem, docētāju plānotajiem zinātniskajiem 

komandējumiem, docētāju individuālajiem plāniem par savas kvalifikācijas turpmāko 

paaugstināšanu un programmu īstenošanas gaitu. 

Studējošo un mācībspēku skaita attiecība studiju programmas ietvaros ir 80 : 36. 

 

K12. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas  

1. Studiju programmas absolventu nodarbinātības novērtējums  

Darba devēju un profesionālo organizāciju atsauces pārsvarā balstās uz viedokli, kas 

veidojas studējošo prakses un valsts pārbaudījumu laikā. Atsauksmes liecina, ka 

programmas resursi kopumā nodrošina studiju programmas mērķu sasniegšanu. Iegūtie 

rezultāti tiek analizēti un izmantoti studiju programmas pilnveidei - iegādāts papildus 

materiāli-tehniskais nodrošinājums, papildināta studiju informatīvā bāze, kopā ar 

studiju kursu mācībspēkiem veikti pilnveidojumi to īstenošanā.  

Regulāra darba devēju interese par potenciāliem darbiniekiem no absolventu un 5.kursa 

studentu vidus liecina par nodarbinātības stabilu pieprasījumu. 

2. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas  

Diskusiju laikā (13.12.2016) ar darba devējiem konstatēts, ka jaunie speciālisti būs 

pieprasīti un pateicoties praksei tiem būs nākotnē nepieciešamās prasmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIELIKUMS  (K9. 2. punkts) 

Statistikas dati par studējošajiem studiju programmā “Ostu un 

kuģošanas vadība” 

−  Uzņemto studējošo skaita dinamika (pa kursiem un studiju gadiem);  
Studiju programmas 

nosaukums 

Ostu un kuģošanas vadība 

(klātiene) 

Ostu un kuģošanas vadība 

(neklātiene) 

Mācību gads Studējošo skaits Studējošo skaits 

2016./2017. 13 2 

2015./2016. 29 6 

2014./2015. 25 16 
 

−  Absolventu skaita dinamika;  
Studiju programmas 

nosaukums 

Ostu un kuģošanas vadība 

(klātiene) 

Ostu un kuģošanas vadība 

(neklātiene) 

Mācību gads Studējošo skaits Studējošo skaits 

2016./2017. 15 4 

2015./2016. 17 2 

2014./2015. 49 1 
 

−  Studējošo atbirums (pa gadiem un kursiem), norādot arī atbiruma iemeslus;  
Studiju programmas 

nosaukums 

Ostu un kuģošanas vadība 

(klātiene) 

Ostu un kuģošanas vadība 

(neklātiene) 

Mācību gads Studējošo skaits Studējošo skaits 

2016./2017. 17 6 

2015./2016. 2 3 

2014./2015. 8 2 
 

−  Studējošo skaita sadalījums pa studiju programmu īstenošanas valodām (piemēram, 

latviešu, krievu, angļu, u.c.);   

Studiju programma tiek īstenota Valsts valodā visiem studējošiem. 

−  Studējošo skaita sadalījums pa finansējuma avotiem (valsts budžeta vietas, privāts 

finansējums);   
Studiju programmas 

nosaukums 

Ostu un kuģošanas vadība 

(klātiene) 

Ostu un kuģošanas vadība 

(neklātiene) 

Mācību gads 

Studējošo skaits Studējošo skaits 

Par valsts budžeta 

līdzekļiem 

Par studiju 

maksu 

Par valsts budžeta 

līdzekļiem  

Par studiju 

maksu 

2016./2017. 0 80 0 33 

2015./2016. 0 88 0 37 

2014./2015. 0 85 0 35 
 



−  

  

Statistika par pilna laika (ārpus apmaiņas programmu ietvara) studējošajiem no 

ārvalstīm, norādot studējošo mītnes valsti;   

Studiju programmā studējošo no ārvalstīm nav. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIELIKUMS (K10.)    

Studiju programmas “Ostu un kuģošanas vadība” plāns 

 

 

P4-2-1

Studiju pamatplāns Apstiprināts:

P310.06-01(Red-8) LJA Senātā 

Apstiprināts LJA Senātā LJA studiju programma: “OSTU un KUĢOŠANAS VADĪBA” (kods 42840). Protok. Nr. ___, 27.06.2016.g.

27.06.2016. , protokols Nr. ___ Studiju līmenis: Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studijas. LJA prorektors

Kvalifikācijas līmenis un nosaukums: ____________ A.Zvaigzne

Studiju īstenošanas ilgums, veids un forma:
Rīga 2016. gada 27.jūnijā

Studiju apjoms: 182 Latvijas kredītpunkti (KP), 273 ECTS kredītpunkti. 

Uzņemšanas prasības: Vidēja vispārējā vai vidējā profesionālā.

Turpmākās studiju iespējas: Tiesības studēt maģistrantūrā.

Profesionālais statuss: Tiesības strādāt ostu un kuģošanas pārvaldes jomā.

V k.
1.sem 2.sem 3.sem 4.sem 5.sem 6.sem 7.sem 8.sem 9.sem
16+3 18+3 16+3 18+3 16+3 20 16+3 18+3 16

St/Kp St/Kp St/Kp St/Kp St/Kp St/Kp St/Kp St/Kp St/K

A OBLIGĀTIE STUDIJU KURSI 121 3012 - - 17 19 15 16 18 20 16

A-1 Vispārizglītojošie studiju kursi 20 474 7 5 4 2 0 2

1 Angļu valoda 9 225 1,2,3 4 3 2

2 Cilvēku attiecību psiholoģija 2 48 3 2

3 Filozofija                                          2 54 2 2

4 Latvijas kuģniecības vēsture 2 48 1 2

5 Personāla vadība, organ., apmāc.     2 48 7 S 2

6 Sports 1 24 1 1

7 Transporta ekonomika    1 27 4 1 T
- Transporta ekonomika, studiju darbs           1 4 1

A-2 Nozares teorētiskie pamatkursi 36 912 8 7 6 9 4 U 2

1 Civilā aizsardzība          1 24 3 1

2 Darba aizsardzība un likumdošana   1 24 1 1 D
3 Ekonomikas matemātiskās metodes 1 27 4 1 D
4 Fizika 4 102 3 2 2 2 I
5 Informācijas tehnoloģija 4 102 1,2 2 2 I
6 Jūras tiesības 2 54 4 2 J P
7 Kvalitātes vadība jūras transportā 2 54 4 2 P
8 Lietišķā ķīmija 2 48 1 2 A R
9 Matemātika 9 225 1,2,3 3 3 3 L
10 Specializācijas angļu valoda             8 198 4,5,7 2 4 S 2 A
11 Statistika 2 54 4 2 O

1 Ekonomika                                       3 81 2 3 M
2 Grāmatvedība un finanses 3 100 5 4 1 2 Ā S
3 Jūras pārvadājumu tehnoloģija 1 24 3 1 D
- Jūras pārvadājumu tehnoloģija, studiju darbs 1 0 3 1 R E
4 Kuģošanas drošība                       3 91 2,3 2 1 A
5 Kuģu aģentēšana                           2 48 5,7 1 Z 1

6 Kuģu komercmenedžments            2 48 7 5 1 1 R
7 Kuģu tehniskais menedžments        2 48 7 E 2

8 Kuģu uzbūve un teorija 2 64 1 2 B
9 Multimodālie pārvadājumi                2 48 7 M 2

10 Ostu ekonomika un likumdošana   3 81 2, 4 1 2 S
11 Ostu hidrobūves 3 96 5 3 Ē 
12 Ostu tehnika un proc. mehanizācija 2 54 4 2

13 Ostu un terminālu operācijas           4 96 3,7 2 S 2

14 Starptautiskā biznesa stratēģija        3 72 7 3

15 Tirgzinības 2 48 5 2

- Tirgzinības, studiju darbs 1 0 5 1

16 Transporta likumdošana                2 48 5 2

17 Transporta loģistika                        3 72 5,7 2 1

18 Vides piesārņojuma novēršana 1 27 2 1

19 STUDIJAS ĀRZEMĒS                  20 480 - - 20

B Brīvās izvēles studiju kursi 6 72 1,3,7 2 2 2

C Prakse un praktiskā apmācība*    43 - 2,4,6,8,9 5 9 4 21 4

D Valsts pārbaudījums 12 - 12

1 Diplomdarbs 12 - 9 12

182 3084 19 24 17 25 18 24 18 21 16

Saskaņots:

Studiju daļas vadītāja __________________________________

5; profesionālā bakalaura grāds vadībā un 

administrēšanā, ostu un kuģošanas vadības speciālists. 

4,3 gadi pilna laika studiju, pilna un nepilna laika 

studijas, klātiene un neklātiene

Uzņemšana ar 

2016./2017.ak.gadu

Jūras Transporta nodaļas 

direktors_________________________

Kuģu Inženieru nodaļas direktora p.i._______________________

Kvalitātes vadības sistēmas speciāliste _____________________

Mācību centra direktora p.i._____________________________

Svešvalodu katedras vadītāja_____________________________

Vispārējās izglītības katedras vadītāja______________________

PIEZĪME:  * - prakse daļēji tiek organizēta vasaras studiju periodā; 6.sem. paredzēto praksi var pārnest uz 8.sem. vasaras studiju periodu; 1KP atbilst 24 aud. stundas; 

Studiju kursi pēc atsevišķās programmas: 6. semestrī mācības notiek pēc saskaņotas programmas. Programma ietver 10-14 moduļus no piedāvātā saraksta.

1.Transports (veidi un jēdzieni); 2.Starptautiskā tirdzniecība; 3.Transporta tehnoloģija; 4.Loģistika; 5.Ostu attīstība; 6.Transports un apkārtējā vide; 7.Darbinieku kolektīva vadīšana; 

8.Transporta likumdošana preču pārvadāšanā; 9. Tirgzinības; 10. Prečzinība un kravas apstrādes vadīšana; 11. Multimodālais transports un ostas; 12.Starptautiskā loģistika; 13. 

Jūrniecības apdrošināšanā; 14. Jūras tiesības; 15. Jūras transports (kravu pārvadājumi) 16. Ostu darbības plānošana un operācijas; 17.Transporta operāciju modelēšana; 18. Līnijkuģošanas 

ekonomika; 19.Elektroniskā komercija; 20.Ostu politika un vadīšana; 21.Transporta ekonomika un politika. Atsevišķos gadījumos moduļi tiek saskaņoti, ņemot vērā studējošo individuālo 

pieprasījumu. Daļēji vai pilnībā studijas ārvalstīs var tikt aizvietotas ar studijām Latvijā pēc speciāli izstrādātas programmas. 

Studiju plāns akceptēts JTN sēdē, 2016.gada 27.jūnijā; Prot. Nr.17
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PIELIKUMS (K10.) 

Studiju programmas ”Ostu un kuģošanas vadība” studiju kursu kartējums  

 Kursa nosaukums 
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Angļu valoda X   X             

Cilvēku attiecību psiholoģija   X   X           

Filozofija                                           X   X             

Latvijas kuģniecības vēsture X   X             

Personāla vadība, organiz. apmāc.   X     X         

Sports X     X           

Transporta ekonomika, SD**                    X         
  

  

Civilā aizsardzība       X           

Darba aizsardzība un likumdošana              X       

Ekonomikas matemātiskās metodes         X         

Fizika             X     

Informācijas tehnoloģija     X             

Jūras tiesības       X           

Kvalitātes vadība jūras transportā   X     X         

Lietišķā ķīmija             X     

Matemātika             X     

Specializācijas angļu valoda     X   X         

Statistika         X   X     
  

  

Ekonomika                                                X         

Grāmatvedība un finanses         X         

Jūras pārvadājumu tehnoloģija, SD**               X   

Kuģošanas drošība       X X       X 

Kuģu aģentēšana         X       X 

Kuģu komercmenedžments         X       X 

Kuģu tehniskais menedžments         X       X 

Kuģu uzbūve un teorija         X       X 

Multimodālie pārvadājumi         X       X 

Ostu ekonomika un likumdošana            X       X 

Ostu hidrobūves               X  X 

Ostu tehnika un procesu mehanizācija               X  X 

Ostu un terminālu operācijas         X     X X 

Starptautiskā biznesa stratēģija         X X     X 

Tirgzinības, SD**         X X     X 

Transporta likumdošana           X       

Transporta loģistika         X X       

Vides piesārņojuma novēršana       X           
    

Bīstamo kravu aprites kontrole un vides 

aizsardzība ostās       X X         

Diplomdarbu izstrād. un prezent. iem.   X              X 

Dokumentu pārvald. un lietišķ. saraks.         X         

Elementārā matemātika             X     

Muitas darba organizēšana un kontr.         X X       

Prāta disciplinēšanas tehnikas   X               



PIELIKUMS  (K10.) 

Studiju programmas “Ostu un kuģošanas vadība” atbilstība valsts 

izglītības standartam  

• Ministru kabineta 2014. gada 13. maija noteikumi Nr. 240 “Noteikumi par 

valsts akadēmiskās izglītības standartu” https://likumi.lv/doc.php?id=266187   

Prasības*  Standartā noteiktais  Programmas rādītāji  

Studiju programmas apjoms 

(KP)  
 120-160  182 

Studiju programmas īstenošanas 

ilgums  
 6-8 semestri  4.3 gadi (>8 semestri) 

Programmu daļas un to apjoms 

( obligātā, ierobežotās izvēles, 

izvēles), t.s. noslēguma darba 

apjoms  

 obligātā daļa (ne mazāk kā 50 

KP),  

 ierobežotās izvēles daļa (ne 

mazāk kā 20 kredītpunktu),  

 izvēles daļa. 

  obligātā daļa – 121 KP, 

 ierobežotās izvēles daļa  - 

55 KP,  

 izvēles daļa – 6 KP 

Kontaktstundu apjoms (%)   ne mazāk kā 40 %  60% 

Obligātais saturs atbilstoši 

standarta prasībām  

nodrošina zinātniski pamatotu 

plaša profila studiju rezultātu 

sasniegšanu 

Atbilst 

Atbilstība Vides aizsardzības 

likuma un Civilās aizsardzības 

un katastrofas pārvaldīšanas 

likuma noteiktajām prasībām  

 atbilstoši katra mācību 

priekšmeta specifikai 

 Vides piesārņojuma 

novēršana – 1 KP, 

Civilā aizsardzība – 1 KP 

Piešķiramais grāds   bakalaura  Profesionālā bakalaura grāds 

Studiju turpināšanas iespējas   maģistra studiju programma  Tiesības studēt maģistratūrā  

Studiju programmas apguves 

vērtēšanas pamatprincipi un 

kārtība  

Pamatprincipi: 

 vērtēšanas atklātības princips, 

 vērtējuma obligātuma princips, 

 vērtējuma pārskatīšanas 

iespēju princips, 

 vērtēšanā izmantoto pārbaudes 

veidu dažādības princips. 

Studiju programmas apguves 

vērtēšanas pamatprincipus un 

kārtību nosaka: 

LJA 2003.g. 31.marta 

nolikums Nr.10 Par semestra 

pārbaudēm Latvijas Jūras 

akadēmijā 

Studiju prakses raksturojums  

(ja attiecināms)  
  

2. semestris –5KP – jūras 

prakse; 

4. semestris –9KP – prakse 

jūrniecības uzņēmumā; 

6. semestris –4KP– prakse 

jūrniecības uzņēmumā; 

8. semestris –21KP– prakse 

jūrniecības uzņēmumā; 

9. semestris –4KP– prakse 

jūrniecības uzņēmumā 

(pirmsdiploma prakse). 
  

 

 


