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III. Studiju programmu raksturojums 
 

 III.1. Bakalaura studiju programmas “Jūras transports-

kuģa vadīšana”, 1. un 2. līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programmas “Kuģu vadīšana” 

raksturojums 

 
K9. Studiju programmas nosaukuma, iegūstamā grāda, 

profesionālās kvalifikācijas vai grāda un profesionālās 

kvalifikācijas, mērķu un uzdevumu, uzņemšanas nosacījumu 

savstarpējā atbilstība 
 

1. Studiju programmu parametri 

1. 1. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Jūras transports-

kuģa vadīšana” parametri 

Studiju programmas nosaukums:  Jūras transports – kuģa vadīšana 

Studiju programmas nosaukums angļu 

valodā  

Maritime transport – Navigation 

Studiju programmas kods saskaņā ar 

Latvijas izglītības klasifikāciju  

42525 

Studiju programmas veids un līmenis  profesionālais bakalaura grāds jūras transportā 

Iegūstamais kvalifikācijas līmenis (EKI)  kuģa vadītājs, piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija 

Profesijas kods profesiju klasifikatorā  3152 

Studiju programmas apjoms (KP)  188 

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

pilna laika klātiene  4 gadi un 3 mēneši,  latviešu 

pilna laika neklātiene  5 – 9 gadi latviešu 

nepilna laika klātiene  5 – 9 gadi 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  Žanna Suhiņina (p.i. Kristaps Lūkins no 01.09.2017) 

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 

 

 

2006.gada 10.februāra Vienošanās protokols starp RTU un 

LJA 
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Studiju programmas mērķis  Studiju procesa ietvaros nodrošināt teorētisko zināšanu un 

praktisko iemaņu apguves kopumu, lai izglītojamie sasniegtu 

profesionālās kompetences līmeni atbilstoši 1978.gada  

Starptautiskās konvencijas par jūrnieku sakagatavošanu un 

diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu konvencijas Kodeksa A-II/1 

un A-II/2 standartu prasībām 

 

Studiju programmas uzdevumi Dot iespēju studējošajiem apgūt iemaņas kuģu vadīšanā vadības 

līmenī, apgūt iemaņas kravas apstrādē un izvietošanā vadības 

līmenī, apgūt iemaņas kuģa darbības procesu vadībā un rūpēm par 

personām vadības līmenī, apgūt iemaņas radio sakaru organizēšanā 

un kontrolē 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti Beidzot studiju programmu „Jūras transports-kuģa vadīšana”, 

absolventi iegūst profesionālo bakalaura grādu jūras transportā un 

profesionālo kvalifikāciju kuģu vadītājs, kas atbilst 5. 

profesionālās kvalifikācijas līmenim. Tas dod tiesības saņemt kuģa 

virsnieka - sardzes stūrmaņa uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem 

kvalifikācijas dokumentu atbilstoši Starptautiskās konvencijas 

''Jūrnieku sagatavošanas, diplomēšanas un sardzes dienesta 

standarti'' (STCW-78), ar grozījumiem, standartam A-II/1, kā arī 

pēc noteikta jūras cenza iegūšanas vecākā stūrmaņa un kapteiņa uz 

kuģiem ar 3000 BT un lielākiem kvalifikācijas dokumentu saskaņā 

ar standartu A-II/2. 

Programmas absolventiem ir tiesības  strādāt krastā jūrniecības un 

citās, ar specialitāti saistītās, iestādēs, kā arī turpināt studijas 

maģistra grāda ieguvei 

 

Studiju programmas noslēgumā paredzētais 

noslēguma pārbaudījums  

- eksāmens jūrniecības angļu valodā; 

- eksāmens specialitātē; 

- recenzēta diplomdarba publiska aizstāvēšana 

 

 

1.2. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Kuģu 

vadīšana” parametri 

Studiju programmas nosaukums:  Kuģu vadīšana 

Studiju programmas nosaukums angļu 

valodā  

Navigation – I 

Studiju programmas kods saskaņā ar 

Latvijas izglītības klasifikāciju  

41525 06 

Studiju programmas veids un līmenis  Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

programma 

Iegūstamais kvalifikācijas līmenis (EKI)  “Kuģu vadītājs” 4.profesionālās kvalifikācijas līmenis 

Profesijas kods profesiju klasifikatorā  3152 

Studiju programmas apjoms (KP)  140 

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

pilna laika klātiene  3 gadi latviešu 

pilna laika neklātiene  4 – 6 gadi latviešu 

nepilna laika klātiene  4 – 6 gadi latviešu 

nepilna laika neklātiene  4 – 6 gadi latviešu 

Īstenošanas vieta  Latvijas Jūras akadēmija, Flotes iela 12, k-1, Rīga, LV-

1016, Latvija 

Studiju programmas direktors/-e  Žanna Suhiņina (p.i. Kristaps Lūkins no 01.09.2017) 

Uzņemšanas prasības  Vidējā vispārējā, vidējā profesionālā izglītība vai vidējā 

profesionālā jūrniecības izglītība 
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Studiju turpināšanas iespējas  Tiesības stāties profesionālajās programmās, kuras 

paredzētas studijām pēc 1.līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības ieguves 

Cita attiecīgās augstskolas/ koledžas vai 

citas augstskolas/ koledžas studiju 

programma, kurā studiju programmas 

slēgšanas gadījumā augstskola/ koledža 

nodrošina studējošajiem iespēju turpināt 

izglītības ieguvi 

2006.gada 10.februāra Vienošanās protokols starp RTU un 

LJA 

Studiju programmas mērķis  Studiju procesa ietvaros nodrošināt teorētisko zināšanu un 

praktisko iemaņu apguves kopumu, lai izglītojamie 

sasniegtu profesionālās kompetences līmeni atbilstoši 

1978. gada Starptautiskās konvencijas par jūrnieku 

sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu 

konvencijas Kodeksa A-II/1 un atvieglotām A-II/2 

standartu prasībām 

 

Studiju programmas uzdevumi Lai sasniegtu mērķi, programmas galvenie uzdevumi ir dot 

iespēju studējošajiem: 

1.apgūt iemaņas kuģu vadīšanā ekspluatācijas līmenī; 

2.apgūt iemaņas kravas apstrādē un izvietošanā 

ekspluatācijas līmenī; 

3.apgūt iemaņas kuģa darbības procesu vadībā un rūpēm 

par personām ekspluatācijas līmenī; 

4.apgūt iemaņas radio sakaru organizēšanā un kontrolē; 

5.apgūt zināšanas un prasmes attiecīgo inženierzinātņu 

pamatos un uz tiem balstītas speciālās zināšanas un 

praktiskās iemaņas; 

6.veikt pētījumus, nodrošinot apstākļus un vidi JTN 

personālam un studējošajiem; 

7.apgūt pieredzi individuālā darba/projekta plānošanā un 

realizēšanā; 

8.apgūt studiju programmu pilna laika klātienē vai nepilna 

laika neklātienē 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti Absolventi iegūst 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību 

un profesionālo kvalifikāciju kuģu vadītājs, kas atbilst 4. 

profesionālās kvalifikācijas līmenim. Tas dod tiesības 

saņemt kuģa vadītāja kvalifikācijas dokumentu, kā arī 

strādāt krastā jūrniecības un citās, ar specialitāti saistītās, 

iestādēs, kā arī turpināt studijas profesionālajās 

programmās, kuras paredzētas studijām pēc 1.līmeņa 

profesionālas augstākās izglītības ieguves  

 

Studiju programmas noslēgumā paredzētais 

noslēguma pārbaudījums  

- eksāmens jūrniecības angļu valodā; 

- kvalifikācijas darbs; 

- kompleksais eksāmens specialitātē 

 

Studiju parametri pēc vidējās profesionālās jūrniecības izglītības 

Apjoms kredītpunktos  90 

Studiju ilgums gados  2 gadi pilna laika vai 3 – 6 gadi nepilna laika studijas klātienē 

un neklātienē 

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija  “Kuģu vadītājs” 4.profesionālās kvalifikācijas līmenis 

Uzņemšanas prasības  Vidējā profesionālā jūrniecības izglītība 
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1.3. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Kuģu    

vadīšana” parametri 

Studiju programmas nosaukums:  Kuģu vadīšana - 2.līmenis 

Studiju programmas nosaukums angļu 

valodā  

Navigation – II 

Studiju programmas kods saskaņā ar 

Latvijas izglītības klasifikāciju  

44525 

Studiju programmas veids un līmenis  2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma 

Iegūstamais kvalifikācijas līmenis (EKI)  Inženieris kuģu vadīšanā, 5.profesionālās kvalifikācijas 

līmenis 

Profesijas kods profesiju klasifikatorā  3152 

Studiju programmas apjoms (KP)  90 

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

pilna laika klātiene  2 gadi latviešu 

pilna laika neklātiene  3 – 6 gadi latviešu 

nepilna laika klātiene  3 – 6 gadi latviešu 

nepilna laika neklātiene  3 – 6 gadi latviešu 

Īstenošanas vieta  Latvijas Jūras akadēmija, Flotes iela 12, k-1, Rīga, LV-

1016, Latvija 

Studiju programmas direktors/-e  Žanna Suhiņina (p.i. Kristaps Lūkins no 01.09.2017) 

Uzņemšanas prasības  I līmeņa profesionālā augstākā jūrniecības 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 

2006.gada 10.februāra Vienošanās protokols starp RTU un 

LJA 

 

Studiju programmas mērķis  Studiju procesa ietvaros nodrošināt teorētisko zināšanu un 

praktisko iemaņu apguves kopumu, lai izglītojamie 

sasniegtu profesionālās kompetences līmeni atbilstoši 

1978. gada Starptautiskās konvencijas par jūrnieku 

sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu 

konvencijas Kodeksa A-II/1 un atvieglotām A-II/2 

standartu prasībām 

 

Studiju programmas uzdevumi Lai sasniegtu mērķus, programmas galvenie uzdevumi ir 

dot iespēju studējošajiem: 

1.apgūt iemaņas kuģu vadīšanā vadības līmenī; 

2.apgūt iemaņas kravas apstrāde un izvietošanā vadības 

līmenī; 

3.apgūt iemaņas kuģa darbības procesu vadībā un rūpēm 

par personām vadības līmenī; 

4.apgūt iemaņas radio sakaru organizēšanā un kontrolē 
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Sasniedzamie studiju rezultāti Beidzot šo studiju programmu absolventi iegūst 

profesionālo bakalaura grādu jūras transportā un 

kvalifikāciju kuģu vadītājs, kas atbilst 5. profesionālās 

kvalifikācijas līmenim. Tas dod tiesības noteiktā kārtībā 

saņemt starptautiskās konvencijas STCW noteikto 

kvalifikācijas dokumentu “Sardzes stūrmanis uz  kuģiem ar 

500 BT un lielākiem”, kā arī pēc noteikta jūras cenza 

iegūšanas augstāko kuģu vadītāja kvalifikācijas dokumentu 

“Kapteinis uz kuģiem ar 3000BT un lielākiem (tālbraucējs 

kapteinis)”, kā arī strādāt krasta jūrniecības un citās ar 

specialitāti saistītās iestādēs un turpināt studijas maģistra 

grāda ieguvei 

 

Studiju programmas noslēgumā paredzētais 

noslēguma pārbaudījums  

- eksāmens jūrniecības angļu valodā; 

- kompleksais eksāmens specialitātē; 

- diplomdarbs 

 

 

2. Statistikas dati par studējošajiem studiju programmā un to analīze  

 
Statistikas dati par studējošajiem pārskata periodā pievienoti pielikumā P1. 

Studiju programmā “Jūras transports - kuģa vadīšana” (klātienē) – 236 studējošie (dati uz 

pārskata gada 1.oktobri).  Studējošo skaits attiecībā pret iepriekšējo pārskata periodu sarucis par 50 

studējošiem, kas saistāms ar demogrāfijas rādītājiem valstī, kopējo studentu sagatavotības līmeni 

mācīšanās procesa apgūšanai. 

Studiju programmā “Jūras transports - kuģa vadīšana” (neklātienē) – 178 studējošie (dati uz 

pārskata gada 1.oktobri). Studējošo skaits attiecībā pret iepriekšējo pārskata periodu pieaudzis par 20 

studējošiem, kas saistāms ar kopējo studentu sagatavotības līmeni mācīšanās procesa apgūšanai, kā arī 

studējošo vēlmi turpināt studijas neklātienē. 

1. līmeņa studiju programmā „Kuģu vadīšana” (neklātienē) - 2 studējošie (dati uz pārskata gada 

1.oktobri). Studējošo skaits attiecībā pret iepriekšējo pārskata periodu palicis nemainīgs. 

2. līmeņa studiju programmā „Kuģu vadīšana” (neklātienē) – 7 studējošie (dati uz pārskata gada 

1.oktobri). Studējošo skaits attiecībā pret iepriekšējo pārskata periodu sarucis par 9 studējošiem. 

Iespējams tas saistāms ar kopējo studentu sagatavotības līmeni mācīšanās procesa apgūšanai. 

  

 

3. Studiju programmas parametru sasaiste  

 
Studiju programmu “Jūras transports-kuģa vadīšana”, “Kuģu vadīšana”- 1.līmenis, “Kuģu 

vadīšana” - 2.līmenis” nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija vai grāds un 

profesionālā kvalifikācija, mērķi un uzdevumi, kā arī uzņemšanas nosacījumi savstarpēji atbilst un ir 

saskaņoti ar Latvijas Jūrnieku reģistru.  
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K10. Studiju saturs 

  
Studiju satura kvalitātes novērtēšanai pielikumā P2 pievienots studiju programmas plāns katram 

studiju programmas īstenošanas veidam un formai; 

Studiju kursu kartējums studiju programmas studiju rezultātu sasniegšanai pielikumā P3. 

Informāciju par studiju programmas apjomu, īstenošanas ilgumu, kontaktstundu un programmas 

daļu rādītājus var redzēt pielikumā P2 studiju programmas plānā katram īstenošanas veidam un formai. 

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

vajadzībām un zinātnes tendencēm novērtējums  
 

Studiju kursu apraksti, to satura aktualitātes un atbilstības nozares, darba tirgus vajadzībām un 

zinātnes tendencēm novērtējums notiek saskaņā ar Latvijas Jūras akadēmijas KVS Procedūru 

rokasgrāmatas Procedūru Nr. P4-3 “Studiju kursu pamatdokumentu izstrāde un uzturēšana” un 

Procedūru Nr. P4-4 “Studiju pamatdokumentu uzturēšana”. 

Studiju kursu apraksti ir aktualizēti, to reģistrs izskatīts un apstiprināts 2017.gada 7.septembrī, 

protokola Nr.15. 

2018.gada 22.janvārī apstiprināta SKA “Navigācijas tehniskie līdzekļi” redakcija Nr.1 otrā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Kuģu vadīšana”. 

2018.gada 2.martā apstprināta SKA „Navigācijas meteoroloģija” redakcija Nr.1. 

2018.gada 26.martā apstirpinātas precizētas novērtēšanas metodes SKA „Kuģošanas drošība”, 

„ECDIS”. 
2018.gada 22.jūnijā izskatīts un apstiprināts aktuālais SKA reģistrs. 

Studiju kursa apraksti ir pieejami JT nodaļā, kā arī mapē L:\Departments\JTN\Public. Studiju 

kursu atbilstību nozares un darba tirgus prasībām apliecina Valsts pārbaudījumu rezultāti un komentāri 

no Valsts pārbaudījumu komisijas puses. 

Valsts pārbaudījumu rezultāti studiju programmā “JT-kuģa vadīšana” salīdzinot ar iepriekšējo 

periodu ir uzlabojušies. Vidējo atzīmju paaugstināšanās novērojama tādos pārbaudījumos, kā 

“Kompleksais eksāmens specialitātē” (par 0,3 ballēm) un “Diplomdarbs” (par 0,1 balli), savukārt 

pārbaudījumā “Jūrniecības angļu valoda” ir novērojams nebūtisks vidējās atzīmes kritums par 0,1 balli. 

 

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. Virzība uz iepriekš izvirzītiem mērķiem atbilstoša šādos punktos: 
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 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 9001:2015 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 speciālistu sagatavošanas un pētniecības jomās 

īstenojot Boloņas deklarāciju par vienotas Eiropas augstākās izglītības telpas izveidi. 

9. Panākt papildresursu piesaisti mācību procesa tehniskajam nodrošinājumam.  
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10. Sniegt studējošiem sekmīgam praktiskam darbam un konkurētspējai pietiekamas zināšanas, 

prasmes un iemaņas, kā arī domāšanas spēju (intelektu) un komunikatīvo kompetenci. 

11. Studiju kursi/ moduļi tiek realizēti, lai sagatavotu studējošos par augstas klases Jūras 

virsniekiem, vadītājiem ar izteiktām līdera spējām, augstu motivāciju un profesionālo 

kompetenci atbilstoši profesionālās kvalifikācijas prasībām.  

Bakalaura studiju programmas „Jūras transports-kuģa vadīšana” absolventi iegūst profesionālo 

bakalaura grādu jūras transportā un profesionālo kvalifikāciju “kuģu vadītājs”, kas atbilst 5. profesionālās 

kvalifikācijas līmenim. Tas dod tiesības saņemt kuģa virsnieka - sardzes stūrmaņa uz kuģiem ar 500 BT 

un lielākiem kvalifikācijas dokumentu atbilstoši Starptautiskās konvencijas ''Jūrnieku sagatavošanas, 

diplomēšanas un sardzes dienesta standarti'' (STCW-78), ar grozījumiem, standartam A-II/1, kā arī pēc 

noteikta jūras cenza iegūšanas vecākā stūrmaņa un kapteiņa uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem 

kvalifikācijas dokumentu saskaņā ar standartu A-II/2. Programmas absolventiem ir tiesības  strādāt krastā 

jūrniecības un citās, ar specialitāti saistītās, iestādēs, kā arī turpināt studijas maģistra grāda ieguvei.  

Studiju programmas „Kuģu vadīšana” 1.līmenis absolventi iegūst 1.līmeņa profesionālo 

augstāko izglītību un profesionālo kvalifikāciju “kuģu vadītājs’, kas atbilst 4. profesionālās kvalifikācijas 

līmenim. Tas dod tiesības saņemt kuģa vadītāja kvalifikācijas dokumentu, kā arī strādāt krastā jūrniecības 

un citās, ar specialitāti saistītās, iestādēs, kā arī turpināt studijas profesionālajās programmās, kuras 

paredzētas studijām pēc 1.līmeņa profesionālas augstākās izglītības ieguves.  

Studiju programmas „Kuģu vadīšana” 2.līmenis absolventi iegūst 2.līmeņa profesionālo 

augstāko izglītību un profesionālo kvalifikāciju “inženieris kuģa vadīšanā”, kas atbilst 5. profesionālās 

kvalifikācijas līmenim. Tas dod tiesības saņemt kuģa virsnieka kvalifikācijas dokumentu, kā arī strādāt 

krastā jūrniecības un citās, ar specialitāti saistītās, iestādēs, kā arī turpināt studijas maģistra zinātniskā 

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 programmas apguves vērtēšanas pamatprincipus un kārtību nosaka LJA 2003.g. 31.marta 

nolikums Nr.10 “Par semestra pārbaudēm Latvijas Jūras akadēmijā”. Nolikums izstrādāts pamatojoties 

uz Augstskolu likumu, LJA Satversmi u.c. spēkā esošu normatīvo aktu prasībām un LJA studiju 

programmām. Nolikums ir saistošs visiem LJA studējošajiem un akadēmijas personālam, kas piedalās 

semestra pārbaužu nodrošināšanā un studiju programmas apguves novērtēšanā. Studiju programmu 

apguves laikā kārtojamo pārbaužu veidus (eksāmeni, ieskaites, studiju darbi) un semestrus, kad tiem 

jānotiek, nosaka attiecīgie studiju plāni un konkrēto studiju kursu apraksti. LJA studiju programmu 

apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens un ieskaite. Minimālais studiju kursa apjoms, lai organizētu 

eksāmenu ir 2 kredītpunkti. 

Komentāri no Valsts pārbaudījumu komisijas, kuras sastāvā ir nozares profesionāļi un pārstāvji 

no pārraugošajām institūcijām, par komplekso eksāmenu specialitātē: 

 Novērtējums – aprēķinu darbos un darbā ar simulātoru studenti uzrādīja labas zināšanas, 

teorētiskajā daļā studenti uzrādīja labas zināšanas; programmas apguves līmenis vērtējams 

pozitīvi, ar vidējo atzīmi 8 (ļoti labi); 

 Uzlabojumi – iegūto zināšanu, izpratnes un prakses līmenis ir nedaudz labāks; 

 Trūkumi – nav konstatēti; 

 Priekšlikumi un novērojumi – eksāmenu biļetēs novērota jautājumu dubultošanās vienas 

auditorijas ietvaros, nepieciešams izvērtēt teorijas jautājumu atbilstību punktiem, jāpapildina 

jautājumi par kravu pārvadāšanas tehnoloģijām un komercdokumentiem. Citi novērojumi – 

studenti neveic savlaicīgus zīmējumus uz tāfeles saskaņā ar biļetes jautājumiem, daudz 

uzmanības biļetēs veltīta COLREG, sastopami jautājumi ar neskaidru definējumu. 

 Korektīvie un preventatīvie pasākumi – jautājumu dubultošanās novērsta, palielinot unikālo 

biļešu skaitu. To izstrādāto ietekmē jautājumu skaits konkrētā funkcijas apakšpakā. Teorijas 

jautājumu atbilstība punktiem izvērtēta, kā arī jautājumu klāsts papildināts, jautājumi saskaņoti 

ar Jūrnieku reģistru. 



9  

  

  

Studiju procesa īstenošanā ņemti vērā studentcentrētas izglītības principi: 

 Paaugstinot mācībspēku kvalifikāciju atbilstošās pedagoģijas izglītības programmās (piemēram, 

LU doktorantūra), kas ņem vērā 21.gadsimta izglītības tendences un principus; 

 Personalizēta pieeja tiek realizēta nodrošinot praktisko lekciju dalīšanu studentiem skaitliski 

mazākās grupās; 

 Pārbaudījumi ir vērsti uz nozares reglamentētām kompetenču pārbaudēm, problēmu izpratnes 

dziļumu; 

 Tiek pievērsta uzmanība studenta jūras prakses laikā iegūtai pašpieredzei; 

 Studiju procesā tiek izmantoti tiltiņa komandas resursu vadības trenažieri, laboratorijas, kas 

sniedz iespēju studentam apgūt zināšanas, prasmes, attieksmes individuāli, tādā veidā attīstot 

nozares prasībām atbilstošas kompetences. 

 
 
4. Studējošo prakses sasaistes ar studiju programmā sasniedzamajiem studiju 

rezultātiem novērtējums  

 
Studējošo prakse tiek sasaistīta ar studiju programmā sasniedzamajiem studiju rezultātiem, 

izmantojot Kuģu vadītāja praktikanta prakses grāmatu un izstrādājot atskaiti atbilstoši LJA norādījumiem 

Nr. 18 “Par LJA studiju  programmā „Jūras transports - Kuģa vadīšana” studējošo pirmo jūras praksi”, 

Nr. 19 “Par LJA studiju  programmā „Jūras transports-Kuģa vadīšana” studējošo otro jūras praksi”, Nr.34 

“Par LJA studiju  programmā „Jūras transports-Kuģa vadīšana” nepilna laika studējošo pirmo jūras 

praksi”, Nr.35 “Par LJA studiju  programmā „Jūras transports-Kuģa vadīšana” nepilna laika studējošo 

otro jūras praksi”. 

Prakses laikā studējošais – praktikants stāv sardzē ar katru no sardzes stūrmaņiem un izpilda 

visus uzdotos pienākumus, piedalās kuģa darbos un kravas operācijas, praktiski apgūst kuģa darba, 

kuģošanas drošības un vides aizsardzības noteikumus, apgūst iemaņas ar kuģa darbību saistīto 

dokumentu noformēšanā.  

Praktikantam uz kuģa jāizpilda noteiktais prakses uzdevums un vienlaicīgi jāaizpilda jūras 

prakses grāmata „Kuģu vadītāja praktikanta prakses grāmata” par konkrēto kuģi un jāapgūst šajā grāmatā 

noteiktie prakses elementi. Prakses beigās studējošajam prakses grāmata jāiesniedz kapteinim vai citam 

atbildīgajam virsniekam galīgai praktikanta kompetenču novērtēšanai, kuru atbildīgais virsnieks 

apliecina ar savu parakstu. Ja kāds no galvenajiem uzdevumiem prakses laikā netika apgūts, tad jānorāda, 

ka šis uzdevums netika vērtēts. Prakses uzdevuma atskaiti studējošais gatavo visas prakses laikā atbilstoši 

tiem prakses grāmatas galvenajiem uzdevumiem un apakšuzdevumiem, kuri tika apgūti prakses laikā. 

Katram izpildītajam uzdevumam ir jānorāda atsauces uz precīzu informācijas avotu ar mērķi izslēgt 

plaģiātisma iespēju. Studējošajam jāizvairās no tekstuālas informācijas pārrakstīšanas, kopēšanas un citu 

autoru tiesību pārkāpumiem vairāk akcentējoties uz personīgo pierakstu, shēmu un aprēķinu 

izgatavošanu. 

Atgriežoties no prakses studējošais divu darba dienu laikā aizpilda pēcprakses aptaujas anketu 

un reģistrējas akadēmijas sistēmā, ievadot prakses sākuma un beigu datumus (kā rakstīts „Apliecībā par 

darbu uz kuģa”) un pievieno skanētā veidā  „Apliecību par darbu uz kuģa” un  „Raksturojumus par jūras 

praksi” par attiecīgo praksi. Prakses rezultāti, atskaites saturs un sassniegtie rezutāti tiek apspriesti JT 

nodaļas sēdēs, kā arī sadarbojoties ar prakses plānotāju. 

 

5. Studējošo noslēgumu darbu tēmu analīze un novērtējums  
 
Studējošo noslēgumu darbu (diplomdarbu) tēmas izvēlētas atbilstoši nozares prasībām, iespējām 

izstrādāt pētījumu atvēlētajā laikā. Aktualitāti veido mūsdienu prasības un nozares attīstības tendences 

diplomdarba izstrādātāja un tā vadītāja skatījumā. Diplomdarbi tiek izstrādāti atbilstoši LJA 

norādījumiem Nr.17 “Par diplomdarbu izstrādāšanu Jūras transporta nodaļā”. Atbilstoši tiem 

diplomdarba izstrādes mērķis ir sistematizēt, paplašināt un nostiprināt studējošā teorētiskās zināšanas un 

praktiskās iemaņas. Darbam obligāti jāsatur teorētiskā un praktiskā pētniecības daļa. Teorētiskajā daļā 

studentam ir jāparāda spēja risināt noteiktu teorētisku problēmu. Teorētiskajai daļai jābūt saistītai ar 

darba analītisko daļu. 
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Diplomdarbam jāatbilst šādam prasībām: 

 Jābūt jūrniecības nozares vai uzņēmuma konkrētas problēmas patstāvīgam pētījumam; 

 Jāvērtē jaunākie zinātniskie pētījumi un publikācijas, kas izmantoti darba uzrakstīšanai; 

 Jābūt konkrētas aktuālas problēmas patstāvīgam pētījumam; 

 Jāparāda attiecīgas specialas literatūras, ekonomikas informācijas un citu avotu pārzināšana, 

prasme tos analizēt, lietojot mūsdienu pētīšanas un datu apstrādes metodes; 

 Jāsatur pētījuma gaitas un rezultātu precīzs, skaidrs un loģisks izklāsts, no pētījuma rezultātiem 

izrietošie autora secinājumi un priekšlikumi; 

 Jādemonstrē prasme izmantot ārvalstu pozitīvo vai negatīvo pieredzi konkrēto tehnisko un 

ekonomisko jautājumu risināšanā. 

 

Studiju programma “JT-kuģa vadīšana” apgūta atbilstoši specialitātes prasībām un atbilstoši 

konvencijām. Diplomdarbu aizstāvēšana novērtēta ar vidējo atzīmi 7 (labi). Kopējo iegūto zināšanu un 

prasmju līmenis salīdzinot ar iepriekšējo gadu apmēram tādam pašā līmenī.  

Studiju programma “Kuģu vadīšana – II līmenis” apgūta atbilstoši mācību plāniem un profesijas 

standartiem. Diplomdarbu aizstāvēšana novērtēta ar vidējo atzīmi 8,0, kas ir par 1,5 ballēm augstāks 

novērtējums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Jāmin, ka šajā studiju programmā bija tikai viens 

diplomands. 

Novērotie trūkumi –  sastopama diplomdarbu neatbilstība izstrādāšanas norādījumiem, mērķim 

vai tēmai, līdzība ar iepriekšējos gados izstrādātajiem. Norādīts, ka diplomdarba izstrādāšanai ne vienmēr 

ir labvēlīgi, ja diplomdarba vadītāji un recenzenti abi ir LJA darbinieki. 

Priekšlikumi – izstrādāt diplomdarbu vadīšanas vadlīnijas, vienotas praktiskās vadlīnijas 

studentiem, noteikt lielākus termiņus diplomdarbu izstrādei, diplomdarba iesniegšana recenzentam ne 

vēlāk kā septiņas dienas pirms diplomdarba nodošanas. Jāizvērtē prasību paaugstināšana attiecībā uz 

diplomdarba vadītāja kvalifikāciju. Izvērtēt iespēju novērst gadījumus, kad gan diplomdarba vadītājs, 

gan recenzents ir LJA darbinieks. Jāuzlabo diplomdarbu tematu izvēle atbilstoši aktualitātei. 

Nepieciešams organizēt diplomandu seminārus ar VP komisijas locekļu līdzdalību. 

Priekšlikumi pie iespējas ņemti vērā, apspriežot tos JTN sēdē 2018.gada janvārī, protokols Nr. 

1. 

 

6. Studējošo aptauju rezultātu analīze  

 
2017./2018. akadēmiskā gada pavasara semestrī studējošo aptaujā tika ietverti divi docētāji, kas 

pasniedz lekcijas programmā “Jūras transports - Kuģu vadīšana”. 

Vērtējums par studiju kursu “Navigācijas meteoroloģija”: 17 respondenti novērtēja studiju kursa 

pasniegšanu, izmantotās metodes un pašu studentu ieguldījumu ar vidējo vērtējumu 4,4 no 5,0. Studiju 

kursa lekcijas notika 100% apmērā un regulāri, latviešu valodā, 100% respondentu uzskata, ka izmantoti 

jaunākie (pēdējo 5 gadu) materiāli, saņemti 12 pozitīvi un četri neskaidri komentāri. 

Vērtējums par studiju kursu “Kuģu kravu pārvadājumu tehnoloģija”: 38 respondenti novērtēja 

studiju kursa pasniegšanu, izmantotās metodes un pašu studentu ieguldījumu ar vidējo vērtējumu 2,8 no 

5,0. Studiju kursa lekcijas notika 100% apmērā un regulāri, latviešu valodā, 84,2% respondentu uzskata, 

ka izmantoti jaunākie (pēdējo 5 gadu) materiāli, saņemti seši pozitīvi, 12 neskaidri un pieci negatīvi 

komentāri. 

 

7. Absolventu un darba devēju aptauju rezultātu analīze  

 
Absolventu aptaujas analīze 

             2017./2018.akad.g. 37 bakalaura studiju programmas “Jūras transports – kuģa vadīšana” absolventi 

un viens 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “Kuģu vadīšana” absolvents tika aicināti 

izvērtēt studiju programmas saturu, studiju procesa organizāciju, kā arī mācībspēku darbu. 

Absolventu aptaujas rezultāti tika apspriesti nodaļas sēdē 2018.gada 22.jūnijā (protokols Nr.8). 

 

Bakalaura studiju programmas “Jūras transports – kuģa vadīšana” novērtējums 



11  

  

  

             Programmas novērtējums salīdzinot ar iepriekšējo periodu ir mainījies. Ir novērojams respondentu 

pieaugums, kuri novērtē studiju programmu kā “viduvēja” (kāpums par 16%), tādēļ arī novērtējums „laba” 

krities par 16%. 

             Studiju procesa organizācijas novērtējumā kā „laba” vai „viduvēja” nav būtisku izmaiņu, bet 5% no 

studentiem (skaitliski tie ir 2 studenti) studiju procesa organizāciju vērtēja kā sliktu. 

             Pozitīvo vērtējumu kritums vērojams tehniskā nodrošinājuma novērtējumā, kuru, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, par 8% mazāk studentu novērtē kā “pietiekams”, un par 14% vairāk studentu vērtē kā 

apmierinošs. 

              Informatīvā nodrošinājuma novērtējumā kā „pietiekamā” nav izmaiņu, bet par 5% krities vērtējums 

kā „nepietiekams”. 

             Vērtējot mācībspēku darbu, 54% absolventu norādīja pieejamību kā „ļoti labu”, 49% absolventi 

novērtēja konsultācijas kā „ļoti labi”, sapratni novērtēja kā „ļoti labu” vai „labu” attiecīgi 46% un 43%. 

              Noslogotību studiju laikā kā „pietiekamu” minēja 67% respondentu, kā „ļoti noslogots” minēja 

30%, bet tikai 3% norādīja „studijas kā atpūta”. 

 

Kritēriji  

2016./2017. 

akad. gads 

2017./2018. 

akad. gads 

Kritums (-) 

Kāpums (+) 

Studiju programmu laba 73% 57% -16% 

 viduvēja 27% 43% 16% 

 slikta 0% 0% 0% 

Studiju procesa 

organizācija laba 53% 49% -4% 

 viduvēja 47% 46% -1% 

 slikta 0% 5% 5% 

Tehniskais  

nodrošinājums pietiekams 38% 30% -8% 

 apmierinošs 48% 62% 14% 

 

nav 

pietiekams 14% 8% -6% 

Informatīvais 

nodrošinājums pietiekams 43% 43% 0% 

 apmierinošs 38% 43% 5% 

 

nav 

pietiekams 19% 14% -5% 

 

             81% no respondentiem norādīja, ka īstenojuši savus studiju mērķus. 100% no absolventiem norāda, 

ka nākotnē strādās jūrniecības nozarē, minot sekojošus potenciālos darba devējus: “Hanza Marine 

Management”, CSM,  LAPA, BGI, “Astor Ship Management”, MSC, LSC, BSM, “Latvijas Kuģniecība”, 

“Nordic tankers”. 

             Respondenti minējuši studiju kursus “Kuģu kravu pārvadājumu tehnoloģija”, “Kuģu navigācijas 

tehniskie līdzekļi’, “Navigācijas meteoroloģija”, “Personāla, kuģa tiltiņa komandas un resursu vadība” kā 

kursus, kuros būtu nepieciešams veltīt vairāk laika atsevišķām tēmām lekcijās. Savukārt, studiju kursus 

“Kuģu navigācijas tehniskie līdzekļi”, “Kuģu teorija, ‘”Jūrniecības astronomija”, “Tehniskā mehānika” kā 

kursus, kuros būtu nepieciešams veltīt mazāk laika atsevišķām tēmām. 

             LJA un absolvēto studiju programmu citiem ieteiktu 68%respondentu. 

 

II līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “Kuģu vadīšana” novērtējums 

            Studiju programmu absolvents vērtē kā viduvēju (nemainīgi, salīdzinot ar 2015./2016. akadēmiskā 

gada aptaujas rezultātiem). Iecerētie mērķi tikuši īstenoti, bet absolvents norāda, ka studiju procesa 

organizācija bijusi slikta (iepriekš 75% novērtējuši kā labu, 25% - viduvēju), studiju procesa tehniskais un 

informatīvais nodrošinājums novērtēts kā nepietiekams (iepriekš tehniskais nodrošinājums 75% novērtēts 

kā apmierinošs, 25% kā apmierinošs, informatīvais nodrošinājums 100% novērtēts kā pietiekams). 
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Absolvents savu noslogotību novērtēja kā “ļoti noslogots”. Mācībspēku darba novērtējumā minēta 

pieejamība kā neapmierinoša, konsultācijas kā neapmierinošas, mācībspēku sapratne novērtēta kā laba. 

Absolvents norādījis, ka nākotnē strādās jūrniecības nozarē, ieteiktu savu apgūto studiju programmu citiem 

reflektantiem. 

 

Studējošo piedāvājumi un korektīvie pasākumi 

 

 

 

Ieteikumi, ierosinājumi 

 

 

Korektīvie pasākumi 

- Organizēt nodarbības tā, lai katram būtu 

pietiekams laiks strādāt pie trenažiera;  

- Palielināt praktisko nodarbību skaitu 

manevrēšanas trenažierim; 

- Studējošo grupas un praktisko lekciju  

              norise organizēta pakārtojot to 

             studējošo un pieejamo trenažieru 

             skaitam                                                                                                                                     

 

              Noslēdzoties valsts pārbaudījumiem, tiek aptaujāti arī darba devēji (pārstāvji no valsts 

pārbaudījumu komisijas). Uzklausīts viedoklis, ka topošie kuģu vadītāji tiek sagatavoti atbilstošā līmenī 

un darba iespējas uz kuģiem un nozarē ir plašas.  

 
8. Studiju programmas atbilstības valsts standartiem augstākajā izglītībā un 

profesiju standartam (ja piemērojams) novērtējums  

 
Studiju programmas pilnībā atbilst valsts standartiem augstākajā izglītībā (Pilikums...):  

 Studiju programma "Jūras transports-kuģa vadīšana" pilnībā atbilst LR Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.512 "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartu”; 

 Studiju programma "Kuģu vadīšana" 2.līmenis pilnībā atbilst LR Ministru kabineta 12.09.2014. 

noteikumiem Nr.512 "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartu" ar grozījumiem: Programmas stratēģiskie mērķi un galvenie uzdevumi noteikti 

atbilstoši valsts, jūras transporta un transporta nozares kopumā vajadzībām; 

 Studiju programma "Kuģu vadīšana" 1.līmenis pilnībā atbilst LR Ministru kabineta 20.03.2001. 

noteikumos Nr.141” Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartu” ar grozījumiem: Programmas stratēģiskie mērķi un galvenie uzdevumi noteikti 

atbilstoši valsts, jūras transporta un transporta nozares kopumā vajadzībām. 

Saistošais profesijas standarts noteikts 1978. gada Starptautiskās konvencijas par jūrnieku sagatavošanu 

un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu konvencijas Kodeksa A-II/1 un A-II/2 standartos. 

https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1230  

Kuģu virsnieku sagatavošana notiek saskaņā ar 1978.gada Starptautisko konvenciju par jūrnieku 

sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu, ar grozījumiem, Eiropas Savienības 

direktīvām, MK noteikumiem Jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu sertificēšanas, 

īstenošanas un uzraudzības noteikumi Nr.710. „Noteikumi par jūrnieku profesionālās 

izglītības programmu atbilstības un jūrnieku profesionālās izglītības īstenošanas uzraudzības 

kārtību un kritērijiem” MK noteikumiem Nr. 895 “Jūrnieku se rtificēšanas noteikumi”, u.c. 

nozarei atbilstošajiem normatīviem aktiem un LJA iekšējiem normatīvajiem aktiem.  

Visi atbilstošie dokumenti ir pieejami elektroniski pie JTN administrācijas, kā arī elektroniskajā 

versijā visās struktūrvienībās. 

 

 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1230
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K11. Studiju programmas resursi un nodrošinājums  
 
1. Studiju programmas īstenošanā iesaistīto mācībspēku kvalifikācijas atbilstības 

studiju programmai novērtējums  

 
Studiju programmu īstenošanā iesaistītie mācībspēki sniegti tabulā. Iesaistīto mācībspēku 

kvalifikācija atbilst studiju kursu prasībām, mērķiem un izvirzītajiem uzdevumiem. Mācībspēku 

sadarbība parādās studiju kursu aprakstu izveidē un  nodrošināšanā. 

Studējošo un mācībspēku skaita attiecība studiju programmu ietvaros 2017./2018.studiju gadā 

bija 423 studējošie un 45 docētāji. Pašnovērtējuma ziņojuma iesniegšanas brīdī attiecīgi skaits nav 

nosakāms, bet būtiski neatškirsies no iepriekš minētā. 
 
Pasniedzēju saraksts un to kvalifikācija 
 

Studiju kursi 
Struktūr- 

vienība 
Pasniedzēji, to kvalifikācija 

   

A. OBLIGĀTIE STUDIJU KURSI 

A-1. Vispārizglītojošie studiju kursi 

1. Angļu valoda SK 

Doc. M. Sausā, lekt. I. Buivide-Iermašvili, 

lekt. N. Piotrovska, lekt. S. Pakalne,  lekt. I. 

Mota 

2. Cilvēku attiecību psiholoģija VIK Prof. H. Šimkuva 

3. Filozofija VIK Lekt. J. Pavlovskis 

4. Latvijas kuģniecības vēsture VIK Prof. H. Šimkuva 

5. Personāla, kuģa tiltiņa komandas un resursu 

vadība   
JTN Vieslekt. S. Mašiņenkovs, vieslekt. A.Jansons 

6. Sports VIK Vieslekt. S. Strausa 

7. Transporta ekonomika KIN Doc. J.Ivanova 

A-2. Specializācijas studiju kursi 

1. Civilā aizsardzība  KIN Vieslekt. G. Rugājs 

2. Darba aizsardzība un likum-na KIN Doc. N. Baholdina, viesdoc. S. Breiha 

3. Elektrotehnika un elektronika KIN Asoc. prof. G. Lauža 

4. Fizika VIK Doc. M.Ārmans, vieslekt. J. Evertovskis 

5. Informācijas tehnoloģija KIN Prof. A.Gasparjans, asoc. prof. A. Terebkovs 

6. Inženiergrafika KIN Vieslekt. E.Leja, viesdoc. Veide 

7. Jūras tiesības JTN Viesdoc. I.Plankova 

8. Jūrniecības angļu valoda SK 

Doc. M. Sausā, lekt. I. Buivide-Iermašvili, 

lekt. N. Piotrovska, lekt. S. Pakalne,  lekt. I. 

Mota 

9. Kuģu menedžments KIN Prof. Brūnavs, vieslekt. I. Jeroņins 

10. Kvalitātes vadība jūras transp. KIN Doc. J.Ivanova 

11. Ķīmija VIK 
Viesdoc. S.Gaidukovs, vieslekt. L.Barigina, 

vieslekt. Pastare. 

12. Matemātika VIK lekt. I.Veilande 

13. Tehniskā mehānika KIN Prof. R. Indriksons 

A-3. Nozares profesionālās special. studiju kursi 

1. Jūrniecības astronomija JTN Doc. S.Izmailova 

2. Kuģošanas drošība JTN viesdoc. R.Rožkalns, vieslekt. A.Evertovskis, 

viesdoc. S. Mašiņenkovs, viesdoc. J.Žurbins 

3. Kuģu energosistēmas un elektroiekārtas  KIN Asoc. viesprof. A. Melngailis 

4. Kuģu kravu pārvadājumu tehnol. JTN Vieslekt. T.Dambis, viesasist. T.Bringulis 

5. Kuģu navigācijas tehn. līdzekļi JTN Doc. A. Križus 

6. Kuģu sardzes nodrošināšana JTN Vieslekt. A.Šķinuma, lekt. K. Lūkins, doc. E. 

Korzhenevskiy 

7. Kuģu teorija JTN Doc. O.Sakss 

8. Kuģu uzbūve un to ekspluatācija JTN Doc. O. Sakss, vieslekt. A.Šķinuma 
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9. Kuģu vadīšana, manevrēšana un SAR  JTN Doc. E. Korzhenevskiy, viesdoc. H. Černovs 

10. Navigācija JTN Doc. Ē. Ziņģis, lekt. K. Lūkins 

11. Navigācijas meteoroloģija JTN Viesdoc. I.Jeroņins, viesdoc. Z.Avotniece 

12. Radionavigācija un sakaru tehniskie līdzekļi JTN vieslekt. A.Zuts, doc. J. Jaunošāns 

13. RLS un ECDIS izmantošana kuģa vadīšanā JTN Doc. E. Korzhenevskiy, doc. D.Goreļikovs 

14. Sakaru organizācija un GMDSS JTN Doc. J.Jaunošāns, vieslekt. A.Zuts, doc. 

D.Goreļikovs 

15. Vides piesārņojuma novēršana KIN Doc. Ģ.Aniņa 

B. BRĪVĀS IZVĒLES KURSI 

1. ECDIS JTN  

C. PRAKSE UN PRAKTISKĀ APMĀCĪBA 

Jūras prakse   

D. VALSTS NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMI 

 
 

K12. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas  
 

1. Studiju programmas absolventu nodarbinātības novērtējums  

 
Nodarbinātības rādītāji salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu ir saglabājušies stabili. 

 

2. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas  

 
Ņemot vērā pastāvīgo pieprasījumu nozarē pēc augsti kvalificētiem kuģu vadītājiem, 

nodarbinātības prognoze saglabājas pozitīva. Tiek prognozēts, ka visi absolventi pēc atbilstoša jūras 

cenza iegūšanas tiks nodarbināti atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai vai augstākās izglītība diplomam. 

Nākotnē nepieciešamās prasmes un kompetences var tikt atjaunotas kvalifikācijas kursos. 

Pēdējo piecu gadu laikā – no 2012. līdz 2017. gadam – kopējais aktīvo jūrnieku skaits Latvijas 

Jūrnieku reģistrā nav būtiski mainījies, tas joprojām svārstās ap 13 000. Šajā laikā nedaudz palielinājies 

virsnieku un samazinājies ierindas jūrnieku skaits. Būtiski palielinājies klāja komandas ekspluatācijas 

līmeņa virsnieku – stūrmaņu skaits. No 2012. gada tas pieaudzis par 14%. Tanī pašā laikā mašīntelpas 

komandas ekspluatācijas līmeņa virsnieku – mehāniķu skaits sarucis par 16%. Izmaiņas vadības līmeņa 

virsnieku skaita ziņā ir maznozīmīgas – kapteiņu un kapteiņu vecāko palīgu skaits pieaudzis par 1%, 

vecāko mehāniķu skaits – par 4%. Statistika liecina, ka vidusskolu absolventiem, kuri izvēlās turpināt 

mācības jūrniecības augstskolās, daudz pievilcīgākas šķiet kuģu vadības mācību programmas, savukārt 

par kuģu mehānikas un elektromehānikas programmām interese ir mazāka (Avots: Latvijas Jūras 

administrācija, Jūrnieku reģistrs: https://www.lja.lv/news/palielinas-sturmanu-samazinas-mehaniku-

skaits). 

2017. gadā augstākās un vidējās jūrniecības izglītības programmas absolvēja pavisam 246 

personas.  Lielākā daļa no tām bija LJA . (…). Saskaņā ar BIMCO (Baltic and International Maritime 

Council) ziņojumu par cilvēkresursiem jūrniecībā, pašlaik pasaules flotē trūkst aptuveni 16500 virsnieku, 

no kuriem vadības līmeņa kuģu mehāniķu un elektromehāniķu trūkums ir visizteiktākais. Turklāt 

BIMCO prognozē, ka tuvāko gadu laikā pieprasījums pēc kvalificētiem kuģu virsniekiem turpinās 

pieaugt. (…). Latvijā 2017. gada 1. oktobrī jūrniecības izglītības iestāžu īstenotās jūrniecības izglītības 

programmas apguva 2155 topošie virsnieki, kas ir nedaudz mazāk nekā 2016. gadā, kad programmas 

apguva 2223 studējošie un jūrskolu audzēkņi. Augstākās izglītības programmās kuģu vadīšanu studēja 

1039, kuģu mehāniku - 505, bet kuģu elektroautomātiku – 38 cilvēki.  Profesionālās vidējās izglītības 

(jūrskolu) programmās kuģu vadīšanu apguva 251, bet kuģu mehāniku - 322 audzēkņi. 2017. gada janvārī 

LJA augstākās izglītības programmas absolvēja 86 studējošie, no kuriem lielākā daļa jeb 60 studējošo 

bija kuģu vadīšanas specialitātes absolventi. Kuģu mehānikas specialitātes programmu absolvēja 21, bet 
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kuģu elektroautomātikas specialitātes programmu - 5 studējošie. Valsts pārbaudījumu komisijas 

vērtējumā kopējais LJA absolventu zināšanu līmenis ir labs. (…) 

Studijām klātienē LJA tika uzņemti 89, bet neklātienē - 18 studējošie. Kuģu vadīšanas specialitātes 

programmās gan klātienē, gan neklātienē pavisam tika uzņemti 74, bet kuģu mehānikas specialitātes 

programmās – 32 studējošie. Kuģu elektroautomātikas specialitātes programmā iestājās tikai viens 

cilvēks neklātienē. Rīgas Jūrskolas programmās tika uzņemti 92 audzēkņi, no kuriem kuģu vadīšanas 

programmā tika uzņemts 31, bet kuģu mehānikas programmā - 61 audzēknis (Avots: Latvijas Jūras 

administrācija, Jūrnieku reģistrs: https://www.lja.lv/news/latvijas-jurniecibas-izglitibas-iestades-
skaitlos-2017-gads). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lja.lv/news/latvijas-jurniecibas-izglitibas-iestades-skaitlos-2017-gads
https://www.lja.lv/news/latvijas-jurniecibas-izglitibas-iestades-skaitlos-2017-gads
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III.2. Bakalaura studiju programmas ”Jūras transports-

kuģa mehānika”,  1.un 2.līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programmas „Kuģu mehānika” 

raksturojums 
 

K9. Studiju programmas nosaukuma, iegūstamā grāda, 

profesionālās kvalifikācijas vai grāda un profesionālās 

kvalifikācijas, mērķu un uzdevumu, uzņemšanas nosacījumu 

savstarpējā atbilstība 
 

1. Studiju programmu parametri  

 
1.1. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Jūras transports-

kuģa mehānika” parametri 
 

Studiju programmas nosaukums Jūras transports-kuģa mehānika 

Studiju programmas nosaukums 

angļu valodā 

Maritime Transport-marine engineering 

Studiju programmas kods saskaņā ar 

Latvijas izglītības klasifikāciju 

42 525 

Studiju programmas veids un līmenis Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

Iegūstamais kvalifikācijas līmenis 

(EKI) 

5 

Profesijas kods profesiju klasifikatorā 2144 46 

Studiju programmas apjoms (KP) 185 

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

pilna laika klātiene 4 gadi un 3 mēneši Latviešu un angļu 

pilna laika neklātiene - - 

pilna laika neklātiene (tālmācība) - - 

nepilna laika klātiene - - 

nepilna laika neklātiene 5-9 gadi  Latviešu 

nepilna laika neklātiene (tālmācība) - - 

Īstenošanas vieta Flotes 12 k-1, Rīga, Latvija, LV1016 

Studiju programmas direktors/-e Jelēna Ivanova, mg.oec., LJA doc. 

Uzņemšanas prasības Vidējā vispārējā vai vidējā profesionālā 

Studiju turpināšanas iespējas Tiesības studēt maģistratūrā 

Cita attiecīgās augstskolas/ koledžas 

vai citas augstskolas/ koledžas studiju 

programma, kurā studiju programmas 

slēgšanas gadījumā augstskola/ 

koledža nodrošina studējošajiem 

iespēju turpināt izglītības ieguvi  

Vienošanās protokols 2006.g.10.februāris starp RTU un LJA 

Studiju programmas mērķis 1. Nodrošināt kuģu mehāniķu  teorētiskās  apmācības  

un praktiskās  sagatavošanas līmeni,   atbilstoši 

International Maritime Organization (IMO)  

Starptautiskās konvencijas “Jūrnieku 

sagatavošanas, diplomēšanas un sardzes  dienesta  

standarti” vadības līmenim ( SCTW  prasības A-

III/1 un A-III/2).  
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2. Nodrošināt izglītības līmeni atbilstoši profesionālā 

bakalaura izglītībai jūras transportā un piekto 

kvalifikācijas līmeni – inženieris kuģu mehānikā 

saskaņā ar LR Ministru kabineta 26.08.2014. 

noteikumiem Nr.512 "Noteikumi par otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības standartu", LR 

Izglītības, LR Profesionālās izglītības un LR 

Augstskolu likumiem. 

Studiju programmas uzdevumi  apgūt praktisko pieredzi un teorētisko izpratni attiecīgo 

inženierzinātņu pamatos un uz to balstītas speciālās 

zināšanas un praktiskās iemaņas, kas atbilst eksistējošo 

kompetences standartu prasībām; 

 apgūt iemaņas elektronisko tabulu, tekstu redaktoru un 

citu datoru programmu pakešu pielietošanā; 

 apgūt iemaņas kuģu energoiekārtu ekspluatācijā, 

apkopē un remontā; 

 apgūt pieredzi darbam mazas grupas (komandas) 

sastāvā; 

 apgūt pieredzi  individuālā darba / projekta plānošanā 

un realizēšanā; 

 nodrošināt apstākļus un vidi, kurā kuģu mehānikas 

nodaļas personāls un studējošie veic pētījumus, kuri ir 

progresīvo tehnoloģiju pamatā; 

 apgūt studiju programmu dienas nodaļā vai neklātienē; 

 pēc iespējas iesaistīt studentus industriālo projektu 

realizācijā, apgūstot inženiera pamatzināšanas un 

kolektīva vadīšanas iemaņas; 

 īstenot padziļinātu jūras transporta nozarei raksturīgu 

zināšanu, prasmju un  iemaņu 

apguvi, kā arī paaugstināt jaunāko sasniegumu un 

attīstības tendenču izpratni nozares 

teorijā un praksē; 

 attīstīt argumentētu un pozitīvu attieksmi, kā arī 

iniciatīvu un sistemātisku līdzdalību 

konkrēto pasākumu īstenošanā. 

Sasniedzamie studiju rezultāti Bakalaura studijas nodrošina programmas absolventu 

konkurētspēju un profesionālās izaugsmes iespējas jūras 

transporta ekspluatācijas jomā un jomās, kas saistītas ar jūras 

transporta vai multimodāla transporta izmantošanu 

tautsaimniecībā, darbam jaunu sistēmu, produktu un tehnoloģiju 

izstrādē un pilnveidošanā un lietišķo pētījumu un pedagoģijas 

jomā, kā arī izglītības turpināšanai maģistra zinātniskā grāda 

ieguvei.     

Studiju programmas noslēgumā 

paredzētais noslēguma pārbaudījums  

Jūrniecības angļu valodā eksāmens; kvalifikācijas eksāmens 

specialitātē; diplomprojekts 

 

 

1.2. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Kuģu 

mehānika” parametri  
 

Studiju programmas nosaukums Kuģu mehānika 

Studiju programmas nosaukums 

angļu valodā 

Marine engineering 

Studiju programmas kods saskaņā ar 

Latvijas izglītības klasifikāciju 

41 525 
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Studiju programmas veids un līmenis 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

Iegūstamais kvalifikācijas līmenis 

(EKI) 

4 

Profesijas kods profesiju klasifikatorā 3151 22 

Studiju programmas apjoms (KP) 135 

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

pilna laika klātiene 3 gadi  Latviešu  

pilna laika neklātiene - - 

pilna laika neklātiene (tālmācība) - - 

nepilna laika klātiene - - 

nepilna laika neklātiene 4-6 gadi  Latviešu 

nepilna laika neklātiene (tālmācība) - - 

Īstenošanas vieta Flotes 12 k-1, Rīga, Latvija, LV1016 

Studiju programmas direktors/-e Jelēna Ivanova, mg.oec., LJA doc. 

Uzņemšanas prasības Vidējā vispārējā vai vidējā profesionālā 

Studiju turpināšanas iespējas Tiesības stāties profesionālajās programmās, kuras paredzētas 

studijām pēc 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

ieguves 

Cita attiecīgās augstskolas/ koledžas 

vai citas augstskolas/ koledžas studiju 

programma, kurā studiju programmas 

slēgšanas gadījumā augstskola/ 

koledža nodrošina studējošajiem 

iespēju turpināt izglītības ieguvi  

Vienošanās protokols 2006.g.10.februāris starp RTU un LJA 

Studiju programmas mērķis Nodrošināt kuģu mehāniķu  teorētiskās  apmācības  un 

praktiskās  sagatavošanas līmeni,   atbilstoši International 

Maritime Organization (IMO)  Starptautiskās konvencijas 

“Jūrnieku sagatavošanas, diplomēšanas un sardzes  dienesta  

standarti” izpildes līmenim ( SCTW  prasības A-III/1).  

Studiju programmas uzdevumi  apgūt praktisko pieredzi un teorētisko izpratni attiecīgo 

inženierzinātņu pamatos un uz to balstītas speciālās 

zināšanas un praktiskās iemaņas, kas atbilst eksistējošo 

kompetences standartu prasībām; 

 apgūt iemaņas elektronisko tabulu, tekstu redaktoru un 

citu datoru programmu pakešu pielietošanā; 

 apgūt iemaņas kuģu energoiekārtu ekspluatācijā, 

apkopē un remontā; 

 apgūt pieredzi darbam mazas grupas (komandas) 

sastāvā; 

 apgūt pieredzi  individuālā darba / projekta plānošanā 

un realizēšanā; 

 nodrošināt apstākļus un vidi, kurā kuģu mehānikas 

nodaļas personāls un studējošie veic pētījumus, kuri ir 

progresīvo tehnoloģiju pamatā; 

 apgūt studiju programmu dienas nodaļā vai neklātienē; 

 pēc iespējas iesaistīt studentus industriālo projektu 

realizācijā, apgūstot inženiera pamatzināšanas un 

kolektīva vadīšanas iemaņas; 

 īstenot padziļinātu jūras transporta nozarei raksturīgu 

zināšanu, prasmju un  iemaņu 

apguvi, kā arī paaugstināt jaunāko sasniegumu un 

attīstības tendenču izpratni nozares 

teorijā un praksē; 
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 attīstīt argumentētu un pozitīvu attieksmi, kā arī 

iniciatīvu un sistemātisku līdzdalību 

konkrēto pasākumu īstenošanā. 

Sasniedzamie studiju rezultāti Profesionālais statuss dod iespējas saņemt kuģa mehāniķa 

kvalifikācijas dokumentu, strādāt uz kuģiem virsnieka amatos 

bez galvenā dzinēja jaudas ierobežojuma, kā arī krastā 

jūrniecības un citās, ar specialitāti saistītās, iestādēs, kā arī 

turpināt studijas II līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

ieguvei. 

Studiju programmas noslēgumā 

paredzētais noslēguma pārbaudījums  

Jūrniecības angļu valodā eksāmens; kompleksais eksāmens 

specialitātē; kvalifikācijas darbs 

 

 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Kuģu mehānika” parametri 

Apjoms kredītpunktos 90 

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

pilna laika klātiene 2 gadi  Latviešu  

pilna laika neklātiene - - 

pilna laika neklātiene (tālmācība) - - 

nepilna laika klātiene - - 

nepilna laika neklātiene 3-6 gadi  Latviešu 

nepilna laika neklātiene (tālmācība) - - 

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Kuģu mehāniķis; 4 

Uzņemšanas prasības vidējā profesionālā izglītība 

 

1.3. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Kuģu mehānika” 

parametri  
 

Studiju programmas nosaukums Kuģu mehānika 

Studiju programmas nosaukums 

angļu valodā 

Marine engineering 

Studiju programmas kods saskaņā ar 

Latvijas izglītības klasifikāciju 

44 525 

Studiju programmas veids un līmenis Profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

Iegūstamais kvalifikācijas līmenis 

(EKI) 

5 

Profesijas kods profesiju klasifikatorā 3151 21 

Studiju programmas apjoms (KP) 90 

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

pilna laika klātiene 2 gadi  Latviešu  

pilna laika neklātiene - - 

pilna laika neklātiene (tālmācība) - - 

nepilna laika klātiene - - 

nepilna laika neklātiene 3-6 gadi  Latviešu 

nepilna laika neklātiene (tālmācība) - - 

Īstenošanas vieta Flotes 12 k-1, Rīga, Latvija, LV1016 

Studiju programmas direktors/-e Jelēna Ivanova, mg.oec., LJA doc. 

Uzņemšanas prasības Vidējā vispārējā vai vidējā profesionālā 

Studiju turpināšanas iespējas Tiesības studēt maģistratūrā 

Cita attiecīgās augstskolas/ koledžas 

vai citas augstskolas/ koledžas studiju 

programma, kurā studiju programmas 

slēgšanas gadījumā augstskola/ 

Vienošanās protokols 2006.g.10.februāris starp RTU un LJA 
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koledža nodrošina studējošajiem 

iespēju turpināt izglītības ieguvi  

Studiju programmas mērķis Nodrošināt kuģu mehāniķu  teorētiskās  apmācības  un 

praktiskās  sagatavošanas līmeni,   atbilstoši International 

Maritime Organization (IMO)  Starptautiskās konvencijas 

“Jūrnieku sagatavošanas, diplomēšanas un sardzes  dienesta  

standarti” vadības līmenim ( SCTW  prasības A-III/2).  

Studiju programmas uzdevumi  apgūt praktisko pieredzi un teorētisko izpratni attiecīgo 

inženierzinātņu pamatos un uz to balstītas speciālās 

zināšanas un praktiskās iemaņas, kas atbilst eksistējošo 

kompetences standartu prasībām; 

 apgūt iemaņas elektronisko tabulu, tekstu redaktoru un 

citu datoru programmu pakešu pielietošanā; 

 apgūt iemaņas kuģu energoiekārtu ekspluatācijā, 

apkopē un remontā; 

 apgūt pieredzi darbam mazas grupas (komandas) 

sastāvā; 

 apgūt pieredzi  individuālā darba / projekta plānošanā 

un realizēšanā; 

 nodrošināt apstākļus un vidi, kurā kuģu mehānikas 

nodaļas personāls un studējošie veic pētījumus, kuri ir 

progresīvo tehnoloģiju pamatā; 

 apgūt studiju programmu dienas nodaļā vai neklātienē; 

 pēc iespējas iesaistīt studentus industriālo projektu 

realizācijā, apgūstot inženiera pamatzināšanas un 

kolektīva vadīšanas iemaņas; 

 īstenot padziļinātu jūras transporta nozarei raksturīgu 

zināšanu, prasmju un  iemaņu 

apguvi, kā arī paaugstināt jaunāko sasniegumu un 

attīstības tendenču izpratni nozares 

teorijā un praksē; 

 attīstīt argumentētu un pozitīvu attieksmi, kā arī 

iniciatīvu un sistemātisku līdzdalību 

konkrēto pasākumu īstenošanā. 

Sasniedzamie studiju rezultāti Profesionālais statuss dod iespējas saņemt kuģa mehāniķa 

kvalifikācijas dokumentu, strādāt uz kuģiem virsnieka amatos 

bez galvenā dzinēja jaudas ierobežojuma, kā arī krastā 

jūrniecības un citās, ar specialitāti saistītās, iestādēs, kā arī 

turpināt studijas maģistra zinātniskā grāda ieguvei. 

Studiju programmas noslēgumā 

paredzētais noslēguma pārbaudījums  

Jūrniecības angļu valodā eksāmens; diplomprojekts 
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2. Statistikas dati par studējošajiem studiju programmā un to analīze  

 
2.1.  Studējošo skaits, norādot sadalījumā pa studiju programmas īstenošanas 

veidiem, valodām  /2017./2018. akadēmiskajā mācību gadā/ 
 

Studiju 

programmas 

nosaukums 
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Jūras 

transports – 

kuģa 

mehānika 

(latviešu) 

128 46 174 110 47 157 110 47 157 95 41 136 

Kuģu 

mehānika (I 

līmenis) 

- 3 3 - 2 2 - 2 2 - 2 2 

Kuģu 

mehānika (II 

līmenis) 

- 21 21 - 21 21 - 21 21 - 5 5 

 

2.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits /2017./2018. akadēmiskajā 

mācību gadā/ 
 

Studiju 

programmas 

nosaukums 

2014/2015. 2015/2016. 2016/2017. 2017/2018. 
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Jūras transports 

– kuģa mehānika 

32 14 46 25 7 32 25 7 32 32 18 50 

Kuģu mehānika 

(I līmenis) 

- - - - - - - - - - - - 

Kuģu mehānika 

(II līmenis) 

- 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 

 

2.3.Absolventu skaits /2017./2018. akadēmiskajā mācību gadā/ 
 

Studiju 

programmas 

nosaukums 

2014/2015. 2015/2016. 2016/2017. 2017/2018. 
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Jūras transports – 

kuģa mehānika 

21 2 23 24 4 28 20 1 28 20 1 21 

Kuģu mehānika (I 

līmenis) 

- - - - 1 1 - - - - - - 

Kuģu mehānika (II 

līmenis) 

- 2 2 - 1 1 - 2 2 - 2 2 
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2.4.Studējošo atbirums (pa gadiem un kursiem), atbiruma iemesli 
 

Studiju 

programmas 

nosaukums 

2017/2018.ak.g. 

sākumu 

2018/2019.ak.g. 

sākumu 

Piezīmes par 2018/2019.ak.g. 
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Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Jūras 

transports – 

kuģa 

mehānika 

 

 

22 

24 16 3 

Iemesls: 

1. LJA Nolikums 

Nr.10, 31.03.2003., 

7.5.1.tiek izslēgts kā 

nenokārtojis 

noteiktos 

pārbaudījumus 

2.Pēc paša 

vēlēšanās 

3. Nav nokārtojuši 

VP 

1. LJA Nolikums 

Nr.16, 29.03.2004., 

6.2.”LJA neklātienes 

viena semestra studiju 

ilgums nevar pārsniegt 

divus akadēmiskos 

gadus” 

1 kurss 10 

24 

12 

3 

1-9 studenti 

(iemesla nr. – 

studentu skaits) 

2-1 students 

2 kurss 8 2 1-2 studenti 

3 kurss 1 1 1-1 students 

4 kurss 3 1 1-1 students 

5 kurss - 0 - 

Kuģu 

mehānika (I 

līmenis) 

 

0  0 

-  

1 kurss  

0 

 

0 

-  

2 kurss   -  

3 kurss   -  

Kuģu 

mehānika (II 

līmenis) 

 

15  0 

  

3 kurss - 

15 

 

0 

- 

4 kurss -  - 

5 kurss -  - 
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2.5.Studējošo skaita sadalījums pa finansējuma avotiem (valsts budžeta vietas, 

privāts finansējums) 

 

Studiju programmas 

nosaukums 

2016/2017. 2017/2018. 

B
u
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Jūras transports – kuģa 

mehānika 

75 35 110 91 4 95 

1 kurss 20 5 25 25 4 28 

2 kurss 10 8 18 15 - 15 

3 kurss 6 14 20 11 - 11 

4 kurss 22 2 24 19 - 19 

5 kurss 14 9 23 21 - 21 

Kuģu mehānika (I līmenis)       

1 kurss - - - - - - 

2 kurss - 2 2 - 2 2 

3 kurss - - - - - - 

Kuģu mehānika (II līmenis)       

3 kurss - 3 3 - 1 1 

4 kurss - 10 10 - 2 2 

5 kurss - 8 8 - 2 2 

 

 

2.6.Statistika par pilna laika (ārpus apmaiņas programmu ietvara) studējošajiem 

no ārvalstīm, norādot studējošo mītnes valsti 
 

Nav 

 

 

3.Studiju programmas parametru sasaiste  
 

Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija vai grāds un profesionālās 

kvalifikācijas mērķi un uzdevumi, kā arī uzņemšanas nosacījumi atbilst studiju programmai. 

 

 

K10. Studiju saturs 
 

 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Jūras transports 

- Kuģa mehānika” studiju pamatplāns – 1.pielikums 

 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Kuģu mehānika”  

studiju pamatplāns – 2.pielikums 

 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Kuģu mehānika” 

studiju pamatplāns – 3.pielikums 

 Profesionālās augstākās izglītības programmas „Jūras transports – kuģa 

mehānika” aktuālie studiju kursu apraksti ir pieejami KIN 06.3 mape “„Jūras 

transports – kuģa mehānika” Studiju kursu apraksti” vai 

L:\Departments\KIN\Info\Bakalaurs-Kuga mehanika 

 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma „Kuģu mehānika” aktuālie 

studiju kursu apraksti ir pieejami KIN 06.3 mape “1.līmeņa prof. aug. izgl. 

programma „Kuģu mehānika” Studiju kursu apraksti” vai 
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L:\Departments\KIN\Info\1 līm.Kuģu mehanika pec JS vai 

L:\Departments\KIN\Info\1 līm.Kuģu mehanika pec VSk 

 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma „Kuģu mehānika” aktuālie 

studiju kursu apraksti ir pieejami KIN 06.3 mape “2.līmeņa prof. aug. izgl. 

programma „Kuģu mehānika” Studiju kursu apraksti” vai 

L:\Departments\KIN\Info\2.lim Kugu mehanika 

 Studiju programmu atbilstība valsts izglītības standartam – 4., 5., 6.pielikums  

 Studiju programmu iegūstamās kvalifikācijas atbilstība profesijas standartam – 7., 

8., 9.pielikums 

 Studiju kursu kartējums studiju programmas studiju rezultātu sasniegšanai – 10., 

11., 12.pielikums 

 

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. Kuģu virsnieku sagatavošana notiek saskaņā ar 1978. gada Starptautisko konvenciju par 

jūrnieku sagatavošanas, sertificēšanas un sardzes pildīšanu ar grozījumiem, Eiropas Savienības 

direktīvām, atbilstoši MK noteikumu 15.12.2015. Nr. 710 “Jūrnieku profesionālās sagatavošanas 
programmu sertificēšanas, īstenošanas un uzraudzības noteikumi",  u.c. nozarei atbilstošajiem 

normatīviem aktiem un LJA iekšējiem normatīvajiem aktiem. 

Studiju kursu satura aktualitātes un atbilstības nozares, darba tirgus vajadzībām un zinātnes tendencēm 

novērtējums notiek saskaņā ar Latvijas Jūras akadēmijas Procedūru rokasgrāmatas Procedūra Nr. P4-3 

“Studiju kursu pamatdokumentu izstrāde un uzturēšana” un Procedūru Nr. P4-4 “Studiju 

pamatdokumentu uzturēšana”. Studiju kursu apraksti (SKA) tiek aktualizēti pēc nepieciešamības, kur 

katra akadēmiskā gada sākumā nodaļas/katedras sēdē apstiprina spēkā esošo SKA redakciju, ierakstot to 

SKA aktuālo redakciju reģistrā. Par SKA kvalitāti, aktualitāti un atbilstību aktuālajiem studiju plāniem 

ir atbildīgi studiju programmu direktori. 

 

2. Studiju kursu/ moduļu savstarpējās sasaistes un atbilstības studiju programmas 

mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem novērtējums  
 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Jūras transports-kuģa mehānika” kuģu 

mehāniķu  teorētiskās  apmācības  un praktiskās  sagatavošanas līmenis,   atbilst Starptautiskās 

Jūrniecības organizācijas (IMO)  Starptautiskās konvencijas “Jūrnieku sagatavošanas, diplomēšanas un 

sardzes  dienesta  standarti” (STCW ar grozījumiem) izpildes un vadības līmenim ( SCTW  ar 

grozījumiem, prasības A-III/1 un A-III/2).  

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Kuģu mehānika” kuģu mehāniķu  

teorētiskās  apmācības  un praktiskās  sagatavošanas līmenis,   atbilst Starptautiskās Jūrniecības 

organizācijas (IMO)  Starptautiskās konvencijas “Jūrnieku sagatavošanas, diplomēšanas un sardzes  

dienesta  standarti” (STCW ar grozījumiem) izpildes līmenim ( SCTW  ar grozījumiem, prasības A-

III/1).  

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Kuģu mehānika” kuģu mehāniķu  

teorētiskās  apmācības  un praktiskās  sagatavošanas līmenis,   atbilst Starptautiskās Jūrniecības 

organizācijas (IMO)  Starptautiskās konvencijas “Jūrnieku sagatavošanas, diplomēšanas un sardzes  

dienesta  standarti” (STCW ar grozījumiem) vadības līmenim ( SCTW  ar grozījumiem, prasības A-III/2).  

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 

http://www.lja.lv/userfiles/file/Likumdosana/710_MK_noteikumi.pdf
http://www.lja.lv/userfiles/file/Likumdosana/710_MK_noteikumi.pdf
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meklēšanas prasmju pilnveidi, t.i., caur reāliem piemēriem/situācijām tiek veicināta problēmrisināšanas 

prasmju pilnveide. 

 

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 metodes ir mūsdienīgas, studiju procesos tiek pielietoti stimulatori, speciālās datorprogrammas, 

laboratorijas, mehāniskās darbnīcas, stendi, iekārtas, kā arī ir ieviesta kursu vadības sistēma Moodle.   

Kuģu mehāniķu studiju programmu studējošo apmācībai tiek izmantotas sekojošas programmas un 

simulatori: 

 SolidWork – datorprogramma, kas paredzēta tehnisko rasējumu izstrādei; 

 Programmējamie loģiskie kontrolleri (PLC) ar programmnodrošinājumu un izpildelementu 

moduļiem un datoriem to programmēšanai;  

 Mašīntelpas trenažiera simulators – programma, kas palīdz studējošiem apgūt kuģu 

energoiekārtu ekspluatācijas pamatus; 

 Mašīntelpas trenažiera konsole - zemapgriezienu kuģa dīzeļdzinēja konsole (stimulatora 

papildinājums). 

Apmācībai tiek izmantotas sekojošas laboratorijas, stendi un iekārtas: 

 Hidraulikas un pneimatikas laboratorija; 

 Hidraulikas laboratorija (mehāniskā); 

 Ūdens, eļļas, degvielas laboratorija; 

 Mehāniskās laboratorijas (atslēdzniecība, darba mašīnas); 

 Elektroiekārtu remonta darbnīca; 

 Metināšanas darbnīca; 

 Dīzeļdzinēju laboratorija; 

 Tvaika turbīnas klase; 

 Materiālmācības un materiālu tehnoloģijas laboratorija; 

 Kuģu automātikas stendi ar pneimatikas vadību; 

 Elektrisko mašīnu un elektrisko ķēžu laboratorijas stendi; 

 Kuģa automātiskās vadības sistēmu modelēšanas stends  ar moduļveida blokiem un 

servodzinēju; 

 PLC tipa programmējami mikroprocesoru komplekti ar programmnodrošinājumu; 

 Vektorvadības konverteri ar asinhroniem motoriem un dinamisku bremzi to slogošanai;  

 Stends ar 2-ātrumu asinhrono motoru un līdzstrāvas motoru motoriem un dinamisku bremzi to 

slogošanai;  

 Elektronisko ierīču laboratorijas darbu moduļi komplektā ar elektrobarošanas iekārtu;  

 Elektrisko ķēžu laboratorijas stendi; 

 Kuģa elektrostacijas galvenā slēgdēļa panelis un agregātu komplekts ģeneratoru paralēlai 

darbībai. Komplektācija: motoru- ģeneratoru agregāti, sinhronizācijas panelis ar manuālo 

sinhroskopu, ģeneratoru aizsardzības automāti, izolācijas pretestības kontroles iekārta. 

Apmācībai tiek izmantotas sekojošas studiju metodes: 

 PowerPoint prezentācijas; 

 Video un audio apmācība; 

 Apmācībai tiek izmantotas Interaktīvās tāfeles priekšrocības; 

 Lekcijas, organizēti semināri, grupu darbi, diskusijas;  

 U.c.  

        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 
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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. Kuģu mehāniķu studiju programmās tiek apgūtas reglamentētās 

jūrnieku profesijas, Valsts pārbaudījumu un valsts noslēguma pārbaudījumu - kvalifikācijas eksāmenu 

komisijas locekļu kvalifikācijai jāatbilst STCW Konvencijas Noteikuma I/6 prasībām. 

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 

  

Prakse notiek 3 daļās: 

1. Prakse “Kuģu darbi” notiek saskaņā ar SKA uz LJA peldlīdzekļiem. 

2. “Prakse darbnīcās” 6  KP apjomā, “Kuģu remonta prakse” 8 KP apjomā un “Prakse jūrā” 22 KP 

apjomā. Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumi Nr. 895 "Jūrnieku sertificēšanas 
noteikumi" nosaka, ka pretendentam uz kvalifikāciju jābūt izietai atbilstošai jūras vai darbnīcu 

praksei, kas dokumentēta apstiprinātā prakses grāmatā. Studējošam pirms prakses iziešanas 

jāsaņem prakses grāmata (Konvencijas STCW ar grozījumiem prasībām atbilstoša un Latvijas 

Republikas Satiksmes ministrijas Jūrniecības departamenta apstiprināta jūras prakses pierakstu 

grāmata), kas paredzēta atbilstošam prakses veidam, un prakses laikā jāaizpilda saskaņā ar 

norādījumiem, kas sniegti prakses grāmatā un jāsagatavo prakses atskaite. “Prakse darbnīcās” 

notiek LJA mācību darbnīcās, laboratorijās un atbilst norādījumi  31.05.2016. Nr.27 „Par LJA 

studiju  programmās „Jūras transports-Kuģu mehānika” un „Jūras transports-Kuģu 

elektroautomātika” studējošo  kuģu remonta praksi”. “Jūras prakse” atbilst norādījumi 

14.09.2010. Nr.26 „Par LJA studiju  programmās „Jūras transports-kuģa mehānika” un „Jūras 

transports-kuģa elektroautomātika” studējošo  jūras praksi”.  

3. “Mašīntelpas trenažieris” 2 KP apjomā notiek saskaņā ar SKA uz LJA trenažieriem. 

http://likumi.lv/doc.php?id=123870
http://likumi.lv/doc.php?id=123870
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Prakses laikā studējošais iepazīst novitātes un problēmas kuģu mehānikas jomā, praktiski apzina un 

izvērtē diplomprojekta izvēlētās tēmas aktualitāti, savāc un sistematizē materiālus diplomprojekta 

izstrādei, veic citus uzdevumus saskaņā ar Prakses grāmatā norādīto Prakses uzdevumu. Prakšu laikā 

studējošais pārbauda savu fizisko un psiholoģisko atbilstību darbam uz kuģa jūrā, paaugstina savu 

tehnisko intelektu, organizatorisko kvalifikāciju un attīsta spējas personāla vadīšanā.  

Kārtību, kā tiek organizēta LJA studējošā/izglītojamā prakse, nosaka LJA KVS procedūra P6-3 „Prakse”. 

 
 

Grafikā ir attēlots studējošo sekmes remonta prakses laikā. Vidējais vērtējums par visiem kursiem ir 7.7. 

 
 

 

Grafikā ir attēlots studējošo sekmes jūras prakses laikā. Vidējais vērtējums par visiem kursiem ir 8.09. 
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5. Studējošo noslēgumu darbu tēmu analīze un novērtējums 
  

Valsts pārbaudījumi noris saskaņā ar LJA procedūru P7 „Valsts pārbaudījumi”.  Valsts pārbaudījumi 

(VP) satur 3 daļas: 

 Jūrniecības angļu valoda, 

 Kvalifikācijas eksāmens specialitātē, 

 Diplomprojekta izstrādāšana un aizstāvēšana. 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Kvalifikācijas eksāmena specialitātē 

pārbaudes uzdevumi sastādīti balstoties uz STCW konvencijas A-III/1 un A-III/2 standartu prasībām 

ņemot vērā Profesijas Standarta 0405 (5 kvalifikācijas līmenis; profesionālā bakalaura grāds jūras 

transportā, kuģu mehāniķis) un IMO modeļkursu 7.02 un 7.04 prasības un rekomendācijas. VP 

kompleksais eksāmens sastāv no divām atsevišķam daļām – teorētiskās un praktiskās daļas. Valsts 

pārbaudes laikā tiek vērtēta izglītojamā kompetence ekspluatācijas un vadības līmenī četru funkciju 

veikšanā: 

1. Kuģa mehānisko līdzekļu ekspluatācija. 

2. Kuģa elektrisko, elektronisko un vadības sistēmu ekspluatācija. 

3. Kuģa tehniskā apkope un remonts. 

4. Kuģa uzbūve un noturība. Kuģa un tā apkalpes drošība.  

Pirmā līmeņa profesionālās studiju programmas VP sastāv no divām daļām – teorētiskās un praktiskās. 

VP pamatā ir IMO 7.04 paraugkursa saturs, un tā ir sastādīta 4 blokos saskaņā ar atbilstošā STCW 

konvencijas kodeksa standarta funkcijām. Valsts pārbaudes laikā tiek vērtēta izglītojamā kompetence 

ekspluatācijas līmenī četru funkciju veikšanā: 

1. Kuģa mehānisko līdzekļu ekspluatācija. 

2. Kuģa elektrisko, elektronisko un vadības sistēmu ekspluatācija. 

3. Kuģa tehniskā apkope un remonts. 

4. Kuģa uzbūve un noturība. Kuģa un tā apkalpes drošība.  

Programmas apguves laikā studējošie izstrādā 5 studiju darbus. Studiju noslēgumā tiek izstrādāts 

diplomprojekts ar lietišķi pētniecisku ievirzi. Diplomprojekts paredzēts kā studējošā patstāvīgi veiktā 

lietišķā pētījuma rezultātu atspoguļojums, studijās iegūto zināšanu, prasmju un iemaņu noformējums 

atbilstoši diplomprojekta izvirzītajām prasībām. Diplomprojektā atkarībā no studējošā izvēles tiek veikti: 

apkārtējās vides aizsardzības, kuģu energoiekārtu optimizācijas, kuģu energoiekārtu dinamikas un 

pretestības, kuģu energoiekārtu diagnostikas, drošuma un kvalitātes jūras transportā, jūrniecības 

speciālistu sagatavošanas pilnveidošanas u.c. problēmu lietišķie pētījumi. 

Valsts pārbaudījumu īstenošanas kārtību nosaka LJA norādījumi Nr.9 “Par Valsts pārbaudījumu 

īstenošanas kārtību Latvijas Jūras akadēmijā (LJA) Kuģu inženieru nodaļā (KIN) otrā līmeņa 

profesionālās augstākas izglītības programmai „Kuģa mehānika”, pirmā līmeņa profesionālās augstākas 

izglītības programmai „Kuģa mehānika”  un profesionālās augstākas izglītības bakalaura studiju 

programmai „Jūras transports-kuģa mehānika”. Diplomprojekta izstrādāšana noris saskaņā ar LJA 

norādījumi Nr.9a “Par diplomprojekta/bakalaura darba izstrādi un aizstāvēšanu / Metodiskie norādījumi 

un ieteikumi Kuģu inženieru nodaļā otrā līmeņa profesionālās augstākas izglītības programmai „Kuģa 

mehānika” un profesionālās augstākas izglītības bakalaura studiju programmai „Jūras transports-kuģa 

mehānika”. 

Valsts pārbaudījumu rezultātu salīdzinājums pa akad.gadiem Jūrniecības angļu valodā studiju 

programmā „Jūras transports - Kuģa mehānika” 
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Grafikā ir atspoguļots Jūrniecības angļu valodas procentuālais vērtējums pret kopā kārtojošo studentu 

skaitu. 

Kopsavilkums: 
Salīdzinot ar 2016/2017.ak.g. , 2017/2018.ak.g. sekmes VP ir labākas, kaut arī jāmin, ka izkritušo skaits 

joprojām ir augsts pret kopējo studentu skaitu. 

 

 

Kompleksā eksāmena rezultāti studiju programmā „Jūras transports - Kuģa mehānika” 

 
Grafikā ir atspoguļots Kompleksā eksāmena procentuālais vērtējums pret kopā kārtojošo studentu skaitu. 

Kopsavilkums: 
Kopš 2012/13 ak.g., kur bija visaugstākais vid.vērtējums-7.7, vidējais vērtējums kompleksajā eksāmenā 

ar katru gadu pasliktinājās, respektīvi 2013/14-7.6 un 2014/15- 7.3. 2015/16 ak.gadā vid.vērtējums 

sastāda 7.4, kas liecina, ka ir tomēr neliels uzlabojums. 2016/17 ak.g.vid. rādītājs pret iepriekšējo ak.g.ir 

uzlabojies – 7.47. Salīdzinot ar 2016/2017.ak.g., 2017/2018.ak.g. sekmes VP ir mazliet kritušās, bet 

kopumā situācija ir nemainīga, kas tiek uzskatīts par labu sniegumu. 

 

Diplomprojekta rezultāti studiju programmā „Jūras transports - Kuģa mehānika” 
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Kopsavilkums: 
2015/16 ak.g.vidējais vērtējums salīdzinājumā pret iepriekšējo ak.gadu ir nedaudz samazinājies, 

respektīvi no 7.8 uz 7.75. Savukārt 2016/17 ak.g.rezultāti pret iepriekš.ak.gadu ir uzlabojušies – 7.84. 

Salīdzinot ar 2016/2017.ak.g., 2017/2018.ak.g. sekmes VP ir kritušās, bet kopumā situācija ir nemainīga, 

kas tiek uzskatīts par labu sniegumu, jo vidējā atzīme ir augstāka par 7.5. 

 

Diplomprojekta, kvalifikācijas eksāmena specialitātē un jūrniecības angļu valodas vidējais vērtējums 

studiju programmā „Jūras transports – kuģa mehānika” 

 

 

 

6. Studējošo aptauju rezultātu analīze 

  

SD 2x gadā pēc sesijām veic studējošo aptaujas par atsevišķiem studiju kursiem. Kopējo analīzi 

salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu veic KIN savos studiju programmu pašnovērtējums.  

2017/2018.ak.g. rudens semestrī tika aptaujāti – 6 (5) studiju kursi, un pavasara semestrī 4 (6) studiju 

kursi (salīdzināts ar 2016./2017.akad.g.). Kopsavilkums par aptaujātiem 10 studiju kursiem. Uz 

jautājumu: Kā vērtējat studiju kursu kopumā, aptaujātie respondenti studiju kursus kopumā vērtē kā 

teicamu- 41%, labu-31 (89%-labu). Uz jautājumu: Vai esat daudz apguvis studiju kursā – 77% (75%) 

novērtēja kā ļoti daudz. Vai nodarbības bija pakārtotas studiju kursa kopējam mērķim – 79% (83%) 

sniedza atbildi ka jā. Un uz jautājumu, vai skaidroja saprotami, 81% (80%) vērtējums bija pozitīvs.  
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     Kopumā aptaujas rezultāti rāda, ka klientu apmierinātība gan ar studiju saturu, gan, docētāju darbu, 

gan studiju nodrošinājumu un studiju organizāciju ir nemainīga, respektīvi augsta.  

 

7. Absolventu un darba devēju aptauju rezultātu analīze 
  

SD veic ikgadējo absolventu aptauju. Kopējo analīzi salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu veic KIN savos 

studiju programmu pašnovērtējums.  

 2017./2018.akad.g. 22 bakalaura studiju programmas “Jūras transports – kuģa mehānika” 

absolvents tika aicināts izvērtēt studiju programmas saturu, studiju procesa organizāciju, kā arī 

mācībspēku darbu. (Salīdzināts ar 2016./2017.akad.g. JT-KM) 

Izvērtējot anketēšanas rezultātā sniegtās atbildes, var secināt, ka 68% (iepriekš 68%) no aptaujātajiem 

studiju programmu kopumā vērtē kā labu, savukārt 32% (iepriekš 32%)  kā viduvēju.  

Jautājot par to, vai studiju laikā tika sasniegti iecerētie mērķi (vai saņēma to, ko cerēja iegūt), 100% no 

aptaujātajiem esot īstenojuši savus studiju mērķus.  

Respondenti anketās minēja atsevišķus profesionālos studiju kursus, kuros būtu nepieciešams atsevišķām 

tēmām lekcijās veltīt vairāk laika: “Kuģu dīzeļiekārtas un turbīnas” (55%) (“Visas tēmas.”; 

“Turboģenerators, Kravas tanki, Dīzeļdzinēju ekspluatācija.”; “Dubult-degvielas dīzeļdzinēju uzbūve 

un darbības principi.”); “Kuģu palīgmehānismi un sistēmas”(64%) (“Iekārtu praktiskā ekspluatācija.”; 

“Ekspluatācija un remonts.”; “Visas tēmas mācīt padziļinātāk.”; “Separatori, Kravas sistēmas.”).  

Respondenti anketās minēja atsevišķus studiju kursus, kuros būtu nepieciešams atsevišķām tēmām 

lekcijās veltīt mazāk laika: “Cilvēku attiecību psiholoģija”(29%) un “Latvijas kuģniecības 

vēsture”(41%).  

59% (iepriekš 47%) respondentu uzskata, ka studiju procesa organizācija kopumā bijusi laba, 36% 

(iepriekš 53%) uzskata, ka viduvēja, bet 5% uzskata, ka slikta (“Nepieciešami pasniedzēji ar lielāku 

pieredzi.”; “Plānot lekcijas, konsultējoties ar pasniedzējiem un studentiem.”). 

41% (iepriekš 37%) absolventu uzskata, ka LJA studiju procesa tehniskais nodrošinājums bija 

apmierinošs, 36% (iepriekš 67%) uzskata, ka pietiekams, bet 23% uzskata, ka nepietiekams 

(“Nepieciešami jauni mehānikas trenažieri.”; “Nepieciešami jauni datori un projektori.”; “Mašīntelpas 

trenažieri strādā ar kļūdām.”).  

73% (iepriekš 79%) absolventu uzskata, ka LJA studiju procesa informatīvais nodrošinājums bija 

pietiekams, bet 27% (iepriekš 21%) uzskata, ka apmierinošs.  

73% respondentu novērtēja savu noslogotību studiju laikā kā “pietiekamu”, 18% novērtēja, ka “ļoti 

noslogots”, bet 9% atbildēja, ka “studijas kā atpūta”.  

 

Visu mācībspēku darbu kopumā respondenti novērtēja : 

 

Pieejamība 41% novērtē kā “ļoti laba” 

Konsultācijas 55% novērtē kā “ļoti labi” 

Sapratne 45% novērtē kā “ļoti laba” 

 

Par mācībspēkiem, kuri ir labi sava aroda pratēji, respondenti uzskata: M.Fogeli (73%) (“Man patika 

pasniegšanas veids.”; “Zinošs pasniedzējs.”; “Labs lekciju saturs, praktiskās nodarbības.”; “Patika, 

ka darbā bija gan teorētiskie, gan praktiskie uzdevumi.”); R.Indriksonu (73%) (“Man patika lekcijas.”; 

“Viss tiek sīki izskaidrots.”; “Labs lekciju saturs.”; “Pasniegtais materiāls viegli uztverams.”).  

Par mācībspēkiem, kuriem būtu jāpilnveido savas prasmes, absolventi uzskata: P.Leonoviču (27%) 

(“Lekcijās nepieciešami vairāk praktiski piemēri.”; “Nepieciešami jauni informācijas avoti.”; 

“Nepieciešama mūsdienīga informācija.”), A.Osipenko (14%).  

100% absolventu norāda, ka nākotnē strādās jūrniecības nozarē. Respondenti neminēja potenciālos 

darbadevējus. 

95% absolventu ieteiktu LJA un savu apgūto programmu potenciālajiem reflektantiem, bet 5% 

absolventu to nedarītu. 
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 2017./2018. akadēmiskajā gadā 9 studiju programmas “Jūras spēku militārā vadība” 

apakšprogrammas “Kuģu mehānika” absolventi tika aicināti izvērtēt studiju programmas saturu, studiju 

procesa organizāciju, kā arī mācībspēku darbu. 

 Izvērtējot anketēšanas rezultātā sniegtās atbildes, var secināt, ka 56% no aptaujātajiem studiju 

programmu kopumā novērtē kā labu, savukārt 33% (iepriekš 60%) novērtē kā viduvēju, 11% (iepriekš 

40%) absolventu studiju programmu novērtē kā sliktu. 

Jautājot par to, vai studiju laikā tika sasniegti iecerētie mērķi (vai saņēma to, ko cerēja iegūt), 56% no 

aptaujātajiem nav īstenojuši savus studiju mērķus (kā iemeslu minot - “Nepieciešamas vairāk praktiskās 

nodarbības.”), savukārt 44%  no aptaujātajiem ir īstenojuši savus studiju mērķus.  

Respondenti anketās minēja atsevišķus profesionālos studiju kursus, kuros būtu nepieciešams atsevišķām 

tēmām lekcijās veltīt vairāk laika: “Kuģu mašīnas” (56%) (Tēmas: Dzinēji, Palīgmehānismi.); “Kuģu 

elektrotehnika un elektronika” (44%); “Prakse darbnīcās” (44%) (“Nepieciešamas vairāk nodarbības”).  

Respondenti anketās minēja atsevišķus studiju kursus, kuros būtu nepieciešams atsevišķām tēmām 

lekcijās veltīt mazāk laika: “Transporta ekonomika” (78%) un “Vides piesārņojuma novēršana” (78%).  

56% (iepriekš 20%) respondentu uzskata, ka studiju procesa organizācija kopumā bijusi laba, bet 

44%(iepriekš 60%) uzskata, ka viduvēja, iepriekš 20% absolventu studiju procesa organizāciju novērtēja 

kā sliktu. 

67% (iepriekš 80%) absolventu uzskata, ka LJA studiju procesa tehniskais nodrošinājums bija 

apmierinošs, 22% (iepriekš 20%) uzskata, ka pietiekams, bet 11% uzskata, ka nepietiekams.  

78% (iepriekš 20%) absolventu uzskata, ka LJA studiju procesa informatīvais nodrošinājums bija 

pietiekams, bet 22% (iepriekš 80%) uzskata, ka apmierinošs. 

 67% respondentu novērtēja savu noslogotību studiju laikā kā “pietiekamu”, bet 33% novērtēja kā “ļoti 

noslogots”.  

 

Visu mācībspēku darbu kopumā respondenti novērtēja : 

 

Pieejamība 56% novērtē kā “laba” 

Konsultācijas 67% novērtē kā “labi” 

Sapratne 
33% novērtē kā “ļoti laba” 

33% novērtē kā “laba” 

 

 

Par mācībspēkiem, kuri ir labi sava aroda pratēji, respondenti uzskata: O.Saksu (100%) (“Zinošs savā 

jomā.”; “Labas pedagoga prasmes, liela pieredze savā jomā.”); R.Indriksonu (89%) (“Labas pedagoga 

prasmes, liela pieredze savā jomā.”; “Lieliskas oratora spējas, prot iemācīt visu nepieciešamo.”).  

Par mācībspēkiem, kuriem būtu jāpilnveido savas prasmes, absolventi uzskata: V.Garjajevski (22%) 

(“Nav labas pedagoga prasmes.”), G.Golubevu (22%) (“Lekcijām nepieciešama struktūra.”). 

100% absolventu norāda, ka nākotnē strādās jūrniecības nozarē. Respondenti nav minējuši potenciālo 

darba devēju. 

89% absolventu ieteiktu LJA un savu apgūto programmu potenciālajiem reflektantiem, tomēr 11% to 

nedarītu. 

 

 

8. Studiju programmas atbilstības valsts standartiem augstākajā izglītībā un 

profesiju standartam (ja piemērojams) novērtējums  
 

Atbilst. 
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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. 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. 

 

 

Programmas akadēmiskā personāla īss raksturojums 

 

Kop

ā 

Akadēmisko amatu skaits Akadēmiskais 

personāls, 

kuram 

augstskola nav 

ievēlēšanas 

vieta 

(viesprofesori, 

viesdocenti, 

vieslektori) 

Pavisa

m kopā 

Pilna 

laika 

studējoš

o skaits 

kuģu 

mehāni

ķu 

studiju 

progr. P
ro

f.
 

A
so

c
.p

ro
f.

 

D
o
ce

n
ti

  

L
ek

to
ri

  

A
si

st
. 

2014/2015. ak.g. 38 6 5 15 11 1 48 86 128 

2015/2016. ak.g. 37 6 5 15 11 0 49 86 110 

2016/2017. ak.g. 38 6 5 14 13 0 39 77 110 

2017/2018. ak.g. 36 5 5 14 12  33 69 95 

Izmaiņas pret 

iepriekš.ak.g. 
-2 -1 - - -1 - 

-6 -8  

 

 

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, dažkārt īstenoti jauni.  

“2018. gadā LJA  un vidējās jūrniecības izglītības programmas JS absolvēja pavisam 130 personas.    

Latvijā 2018. gada 1. oktobrī LJA un JS  jūrniecības izglītības programmas apguva 865 topošie virsnieki, 

kas ir nedaudz mazāk nekā 2017. gadā, kad programmas apguva 867 studējošie un jūrskolu audzēkņi. 

Augstākās izglītības programmās kuģu vadīšanu studēja 393, kuģu mehāniku - 135, bet kuģu 

elektroautomātiku – 41 cilvēks.  

2018. gada janvārī LJA augstākās izglītības programmas absolvēja 97 studējošie, no kuriem lielākā daļa 

jeb 41 studējošo bija kuģu vadīšanas specialitātes absolventi. Kuģu mehānikas specialitātes programmu 

absolvēja 24, bet kuģu elektroautomātikas specialitātes programmu - 7 studējošie. Valsts pārbaudījumu 

komisijas vērtējumā kopējais LJA absolventu zināšanu līmenis ir labs. 

LJA un JS 2018. gada septembrī  sāka studēt 239 cilvēki.  Nedaudz mazāk nekā puse no visām personām 

iestājās koledžas vai bakalaura līmeņa kuģu vadītāju, bet trešdaļa  - kuģu mehānikas programmā.” 
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2. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas  

 
Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas (avots: Latvijas Jūras administrācija, 

Jūrnieku reģistrs: https://www.lja.lv/index.php/news/2017-gads-latvijas-jurniecibas-izglitibas-
iestades-skaitlos )  

“Saskaņā ar BIMCO (Baltic and International Maritime Council) ziņojumu par cilvēkresursiem 

jūrniecībā, pašlaik pasaules flotē trūkst aptuveni 16500 virsnieku, no kuriem vadības līmeņa kuģu 

mehāniķu un elektromehāniķu trūkums ir visizteiktākais. Turklāt BIMCO prognozē, ka tuvāko gadu laikā 

pieprasījums pēc kvalificētiem kuģu virsniekiem turpinās pieaugt.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.lja.lv/index.php/news/2017-gads-latvijas-jurniecibas-izglitibas-iestades-skaitlos
https://www.lja.lv/index.php/news/2017-gads-latvijas-jurniecibas-izglitibas-iestades-skaitlos
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III.3. Bakalaura studiju programmas ”Jūras transports-

kuģa elektroautomātika” raksturojums 

K9. Studiju programmas nosaukuma, iegūstamā grāda, 

profesionālās kvalifikācijas vai grāda un profesionālās 

kvalifikācijas, mērķu un uzdevumu, uzņemšanas nosacījumu 

savstarpējā atbilstība  

1. Studiju programmu parametri 

  

 

 

 

 

Studiju programmas nosaukums  Jūras transports - kuģa elektroautomātika 

Studiju programmas nosaukums angļu valodā  Maritime Transport – Marine Electrical Automation  

Studiju programmas kods saskaņā ar Latvijas izglītības klasifikāciju  42525 

Studiju programmas veids un līmenis   Profesionāla bakalaura studiju programma  

Iegūstamais kvalifikācijas līmenis (EKI) 5; profesionālā bakalaura jūras transportā, kuģu                

elektromehānisko iekārtu elektroinženieris 
Profesijas kods profesiju klasifikatorā        3151 18 

Studiju programmas apjoms (KP)              185 

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

pilna laika klātiene  4,3 gadi  Latviešu  

pilna laika neklātiene  

pilna laika neklātiene (tālmācība)  

nepilna laika klātiene  

nepilna laika neklātiene            5-9 gadi nepilna laika studiju, neklātiene   

  

nepilna laika neklātiene (tālmācība)  

Īstenošanas vieta  

Flotes iela 12  k – 1, Rīga, LV – 1016, Latvija 

Ja programma tiek īstenota arī filiālēs, jānorāda gan 

īstenošanas vieta, gan atsauce uz pielikumu, kur 

sniegta informācija par filiāles darbību  

Studiju programmas direktors Gundis Lauža, Dr. sc. ing.  

Uzņemšanas prasības    vispārējā vidējā vai vidējā propfesionālā izglītība 

Studiju turpināšanas iespējas    LJA Profesionālajā augstākās izglītības maģistra studiju programmā 

„Jūras transports” 
Cita attiecīgās augstskolas/ koledžas vai citas 

augstskolas/ koledžas studiju programma, kurā 

studiju programmas slēgšanas gadījumā 

augstskola/ koledža Rīgas Tehniskajā 

universitāte 

 

Pielikumā pievienot apliecinošu dokumentu  

10.02.2006. Nr. AV-044 

Vienošanās starp LJA un RTU par studiju 

programmas “Jūras transports- kuģa 

elektroautomātika” nepārtrauktības nodrošināšanu  
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1.  Statistikas dati par studējošajiem studiju programmā un to analīze                                                                                                                                          

 

Studentu skaita samazināšanās pēdējos gados saistāma gan arī ar demogrāfiskām tendencēm (mazāk 

studējošo ir gan Latvijā, gan arī citās LJA studiju programmās), gan ar faktu, ka kuģu 

elektroautomātikas studiju programmai pēc STCW Konvencijas Manilas Konferences grozījumu 

ieviešanas vairs nav tiesības gatavot kuģu virsniekus apvienotā specialitātē -  Kuģa 

elektromehānikas un Kuģu mehānikas izpildes līmenī.  Meklējam  jaunus veidus kā studiju 

programmas popularizēt skolu absolventu vidū.   

 

2. Studiju programmas parametru sasaiste  

Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds – bakalaura grāds jūras transportā un 5. 

profesionālā kvalifikācija atbilst programmas mērķiem un uzdevumiem, par ko liecina gan darba 

devēju (jūrniecības kompāniju), gan uzraugošās organizācijas Latvijas Jūras administrācijas 

(Jūrnieku Reģistra) atsauksmes. 

Uzņemšanas nosacījumi atbilst studiju programmas mērķiem un uzdevumiem. 

 

K10. Studiju saturs  
 

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

vajadzībām un zinātnes tendencēm novērtējums 

Studiju programmas “Jūras transports – kuģu elektroautomātika” saturs tiek aktualizēts atbilstoši 

nozares, darba tirgus un zinātnes attīstības tendencēm, kā arī atbilstoši Starptautiskās 

Konvencijas“Jūrnieku sagatavošanas, diplomēšanas un sardzes dienesta standarti” ( SCTW )  

prasībām 1 reizi gadā pirms tekošā akadēmiskā gada sākuma.  

   Aktualizējot studiju programmas saturu tiek ņemti vērā gan jūrniecības jomas speciālistu un 

kuģniecības kompāniju pārstāvju ieteikumi, gan jaunākās tendences kuģu elektroaprīkojuma 

Uz 2017..gada 1.oktobri Kuģu elektroautomātikas specialitātē kopējais studējošo skaits bija 38, no 

kuriem 38 studijas apguva pilna laika klātienē, bet 10 nepilna laika neklātienē. Kopējā tendence pārskata 

periodā ir studentu skaitam nedaudz samazināties.  

 
Studējošo skaits studiju programmā “Jūras transports – kuģa elektroautomātika” uz 01.10.1016. 

 1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss 1.-5.kurss 

Klātiene 9 10 5 7 6 37 

Neklātiene 7 2 4 3 0 16 

Kopā 16 12 9 10 6 53 

 

Studējošo skaits studiju programmā “Jūras transports – kuģa elektroautomātika” uz 01.10.1017. 

 1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss 1.-5.kurss 

Klātiene 0 6 10 5 7 28 

Neklātiene 4 1 2 2 1 10 

Kopā 4 7 12 7 8 38 

 

   Pārskata periodā studiju programmu absolvēja 7 studenti. 



37  

  

  

tehnoloģijās, gan arī jaunākie Starptautiskās Jūrniecības Organizāgijas(IMO) dokumenti un 

norādījumi. 

2. Studiju kursu/ moduļu savstarpējās sasaistes un atbilstības studiju programmas 

mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem novērtējums  

Programmas vispārējais mērķis un galvenie uzdevumi noteikti saskaņā ar valsts augstākās 

profesionālās izglītības standartu, LJA kvalitātes politiku un vispārējiem kvalitātes mērķiem. 

1. Nodrošināt kuģu elektromehāniķu teorētiskās apmācības un praktiskās sagatavošanas līmeni, 

atbilstoši International Maritime Organization (IMO) Starptautiskās konvencijas “Jūrnieku 

sagatavošanas, diplomēšanas un sardzes dienesta standarti” ( SCTW 78/ 95 prasības A-III/6), 

ievērojot 2010.gada IMO Manilas Konferences grozījumus. 

2. Nodrošināt izglītības līmeni atbilstoši profesionālā bakalaura grādam jūras transportā un 

kvalifikācijas līmenim – kuģa elektromehānisko iekārtu elektroinženieris saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, LR Izglītības, LR Profesionālās izglītības un LR 

Augstskolu likumiem. 

Programmas studiju kursi ir veidoti atbilstoši studiju programmas mērķiem ciešā sadarbībā ar 

Latvijas Jūrnieku Reģistra pārstāvjiem, ievērojot jūrniecības nozares speciālistu ieteikumus un 

jūrniecības kompāniju vēlmes. 

   Studiju kursi un to saturs izveidots, ievērojot abas augstāk minētās prasības – elektrozinību 

bakalaura izglītībai izvirzītās un Starptautiskās Jūrniecības Organizācijas STCW Konvencijas 

prasības. Bakalaura izglītības prasību nodrošinošie kursi galvenokārt parādās sadaļās A-1 un A-2, 

kamēr STCW Konvencijas sadaļas A-III/6 prasībās realizē sadaļā A-3 iekļautie profesionālie kursi.  

   Veidojot studiju plānus ievērots princips, ka nozares teorētiskie pamatkursi (A-2) tiek apgūti pirms 

nozares profesionālās specializācijas kursiem (A-3). 

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 metodes programmas īstenošanā nosaka gan studiju forma (klātiene vai neklātiene), gan 

studentu skaits attiecīgajā kursā, kā arī iespējas veidot apvienotos kursus ar līdzīgas specialitātes 

(kuģu mehānikas profila) studējošajiem. Konkrētā studiju metode tiek izvēlēta, pamatojoties uz 

studiju plāniem pilna laika studijās un LJA pieredzi nepilna laika neklātienes studiju darbā, konkrētā 

studiju kursa specifiku, mērķiem un nodrošinājumu ar mācību literatūru un citiem avotiem. 

   Ja studējošo skaits nepilna laika studijās konkrētajā semestrī ir 3 un lielāks, izmanto plānotās 

nodarbības (lekcijas, laboratorijas/ praktiskos darbus un konsultācijas). Pretējā gadījumā kursa 

apguve nepilna laika studijās notiek individuāli, studentiem sadarbojoties ar mācību spēkiem. 

   Būtiska nozīme studijās ir studentu patstāvīgajam un pētnieciskajam darbam - programmas 

apguves laikā studējošie izstrādā 5 studiju darbus, apgūst darba prezentācijas, izstrādājot 

pētnieciskos darbus un par rezultātiem ziņojot LJA zinātniskajās konferencēs.  

   Vērtēšanas sistēmas izvēli programmā nosaka saistošie normatīvie dokumenti, studiju veids un 

LJA līdzšinējā prakse. Vērtējot programmas apguvi, ievēro divus pamatprincipus: 

• Zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība- atbilstoši programmas un studiju priekšmetu 

mērķiem un uzdevumiem ir noteikts prasību kopums pozitīvai studiju sasniegumu vērtēšanai; 

• Vērtējuma obligātuma princips- studentam nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par katra 

obligātā  un izvēlētā programmas elementa apguvi atbilstoši tā aprakstam. 
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   Programmas apguves vērtēšana notiek LJA kvalitātes vadības sistēmā noteiktā kārtībā, ievērojot 

tālāk izklāstītās īpašās prasības. 

   Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Eksāmenā, studiju darbā 

un valsts pārbaudījumā programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā. 

3. Studējošo prakses sasaistes ar studiju programmā sasniedzamajiem studiju 

rezultātiem novērtējums  

   Praksei un praktiskai apmācībai studiju programmas realizācijā ir būtiski svarīga nozīme. Prakses 

apjomu, tematiku un sasaisti ar sasniedzamiem rezultātiem nosaka Starptautiskās Konvencijas 

(SCTW A-III/6) un tām atbilstošo Modeļu Kursu 7.08 prasības.  

   Prakse un praktiskā apmācība tiek dalīta 4 daļās – jūras praksei tiek atvēlēti 26KP, kuģu krasta 

praksei (vai jūras praksei) 6KP, praksei darbnīcās – 8KP. Jāatzīmē, ka darbnīcu prakses nodarbības 

tiek integrētas mācību semestros, bet jūras praksei tiek paredzēts atsevišķs semestris. 

   LJA prakses daļa rūpējas par jūras un krasta prakšu nodrošināšanu, sagatavo trīspusējus līgumus 

un veic prakses uzskaiti. Pēc jūras vai krasta prakses studējošais aizpilda prakses grāmatu, sagatavo 

noteiktas formas prakses atskaiti, kas 2 nedēļu laikā jāaizstāv pie nodaļas nozīmēta mācībspēka. 

Augstskola seko līdz gan prakses gaitai, gan prakses programmas izpildei un studentiem tiek 

piedāvātas prakses vietas tikai tādos uzņēmumos un kuģniecības kompānijās, kuras rūpējas par 

praktikanta dzīves apstākļiem un prakses programmas izpildi. 

   Labākiem studentiem ir iespējas saņemt prakses mobilitātes stipendiju no ERASMUS PLUS 

programmas. 

4. Studējošo noslēgumu darbu tēmu analīze un novērtējums   

Studējošo diplomprojektu (noslēguma darbu) tēmas tiek izvēlētas ciešā saistībā ar kuģa 

elektroaprīkojumu un tā ekspluatāciju. Visbiežāk izvēlētās tēmas ir konkrētu kuģa iekārtu 

modernizācija, automatizācija vai jaunu iekārtu uzstādīšana. Pēdējos gados, izstrādājot 

diplomprojektus, studenti mēdz izveidot arī konkrētās iekārtas fizisko modeli, kas tiek demonstrēts 

pie diplomprojekta aizstāvēšanas. Tas palīdz diplomandam labāk parādīt savas spējas un zināšanas 

un parasti iegūst augstu vērtējumu no Valsts pārbaudījumu komisijas. Pārskata periodā 2 diplomandi 

no 6 saņēma vērtējumu 10.   

5. Studējošo aptauju rezultātu analīze  

   LJA Studiju daļa veic izlases studējošo aptaujas par atsevišķiem studiju kursiem un atbilstošo 

mācībspēku darbu. Vērtējums gan par pasniedzēju darbu, gan kursa devumu kopumā vairumā 

gadījumu ir labs un ļoti labs. Piem., atskaites periodā no profesionālo studiju kursu pasniedzējiem 

tika anketēts asistents M.Mališko: 

• 75% aptaujāto studiju kursu novērtēja ar atzīmi teicami (5) 5 baļļu sistēmā, 25% ar atzīmi labi 

(4) 

• 87% aptaujāto atzina, ka šajā studiju kursā guvuši ļoti daudz (5), 13%, ka daudz (4) 

• 75% novērtē, ka pasniedzēja darba stils veicināja aktivitāti ar atzīmi 5, 25% ar 4  

• 100% novērtē ar atzīmi 5 jaunāko mācību materiālu izmantošanu nodarbībās 
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   Nedaudz zemāki vērtējumi vērojami vispārizglītojošo studiju kursiem, kur kursa devums tiek 

vērtēts arī kā apmierinošs. 

   Aptauju rezultāti tiek pārrunāti ar iesaitītajiem mācīspēkiem, kā arī turpmākos kursos dod iespēju 

izvērtēt studentu vēlmes un attiecīgā mācīspēka devumu un piemērotību konkŗētā studiju kursa 

pasniegšanā. Piemēram, augstāk minētais asistenta M.Mališko anketēšanas rezultāts dod pārliecību 

par jaunā mācīspēka piemērotību studiju kursam “Kuģa augstsprieguma tehnika”. 

6. Absolventu un darba devēju aptauju rezultātu analīze  

Aptaujājot studiju programmas 2018. ak. gada absolventus, iegūti sekojoši rezultāti: 

o Studiju programmu kopumā kā labu vērtē 86% (iepriekš 100%), bet 14% kā apmierinošu 

(iepriekš 0%). 

o Arī studiju procesa organizāciju 57% diplomandu atzinuši par labu salīdzinot ar 100% iepriekš, 

kas, diemžēl, ir jūtams kritums.  

o Tehniskā nodrošinājuma vērtējums ir nedaudz uzlabojies. To 14% vērtē kā pietiekamu (iepriekš 

0%), 57% absolventu vērtē kā apmierinošu (iepriekš 60%), bet 29% atzīst, ka tas ir nepietiekams 

(iepriekš 40%). 

o Informatīvo nodrošinājumu kā pietiekamu vērtē 29% (iepriekš 60%), bet kā apmierinošu 71% 

(iepriekš 40%). 

o Noslogotību studiju laikā 86% vērtējuši kā pietiekamu, 14% uzskatījuši, ka bijuši ļoti noslogoti.  

o Mācībspēku darbvērtējuma anketās absolventi vētējuši pasniedzēju piejamību (86% kā ļoti 

labu), konsultācijas( 71% kā ļoti labas), sapratni (57% kā ļoti labu).    

   Studējošo aptaujas rāda, ka pārskata perioda abolventu vērtējums vairumā punktu ir nedauz 

pazeminsjies, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.. Nedaudz paaugstinājies gan laboratoriju aprīkojuma 

vērtējums, kas tomēr vēl arvien ir zems, jo tikai 14% to vērtē kā pietiekamu. 

Laboratoriju tehniskā aprīkojuma problēma ir bijusi aktuāla visus iepriekšējos gadus un lielā mērā 

saistīta ar studiju programmas finansējumu. Jāsaka, ka pēdējos gados esam krietni uzlabojuši savu 

tehnisko aprīkojumu – izveidotas labi aprīkotas elekrodarbnīcas, ar A/S “Latvijas 

Kugniecības”atbalstu iegādāts augstsprieguma stends, izveidots kuģa galvenā slēgdēļa stends ar 

reāliem ģeneratora agregātiem, komutācijas ierīcēm un mēriekārtām. 

   Ar darba devējiem pārskata peridā veiktas mutiskas aptaujas. Visi aptaujātie atzinuši, ka studiju 

programma atbilst nozares izvirzītajām prasībām, ir nepieciešama un Kuģu elektroautomātikas 

speciālisti tiek ļoti gaidīti darba tirgū. Iepriekšējo gadu absolventu zināšanas un prasmes tiek vērtētas 

kā labas un teicamas. 

7. Studiju programmas atbilstības valsts standartiem augstākajā izglītībā un 

profesiju standartam (ja piemērojams) novērtējums  

  

K11. Studiju programmas resursi un nodrošinājums  

1. Studiju programmas īstenošanā iesaistīto mācībspēku kvalifikācijas atbilstības 

studiju programmai novērtējums  



40  

  

  

Studiju programmas īstenošanā kopā iesaistīti 29 mācīspēki, kuriem 10 ir zinātniskais doktora 

grāds (34%), 18 maģistra grāds un 1 bakaraura grāds. No 13 profesinālo priekšmetu 

mācīspēkiem 9 ir instruktora-vērtētāja sertifikākts. Mācībspēki pēc sastādīta plāna veic 

kvalifikācijas paaugstināšanu (kursi, stāžēšanās ar jūrniecību saistītos uzņēmumos un uz 

kuģiem, lekciju lasīšana un stāžēšanās ārvalstu augstskolās). Pārskata periodā 2 profesionālo 

priekšmetu pasniedzēji doc. A.Križus un asistents M.Mališko 3 mēnešus stāžējās uz tirdzniecības 

kuģiem, bet asoc. prof. G.Lauža nolasīja 60 stundu lekciju kursu Gdiņas (Polija) Jūras 

akadēmijā.  

    Augstāk minētās aktivitātes palīdz uzturēt un paaugstināt mācībspēku kvalifikāciju, salīdzināt 

studiju programmas mācībspēku kvalifikāciju ar līdzīgu augstskolu mācīspēku kvalifikāciju un 

veidot mācību kursus atbilstoši kuģniecības industrijas vajadzībām. 

   Mācībspēku savstarpējā sadarbība ir laba un studiju kursu sasaistes jautājumi tiek regurāri 

iztirzāti gan nodaļas sēdēs, gan mācībspēkiem tiekoties individudāli. 

   Studiju programmā 2017./18. ak. gadā mācījās 38 sudenti un tās īstenošanā iesaistīti 29 

mācībspēki, tātad attiecība ir 1,31 students uz 1 mācībspēku. 

  

K12. Studiju programmas absolventu nodarbinātības 

perspektīvas  

1. Studiju programmas absolventu nodarbinātības novērtējums  

   Absolventiem pēc studiju pabeigšanas nav problēmas ar darbu. Kuģniecības nozarē ir akūts 

trūkums pēc kuģa virsniekiem, īpaši, pēc kuģa inženiertehniskā personāla. Saskaņā ar 2010. gada 

STCW Manilas Konferences lēmumiem Kuģa elektromehāniķis ir kļuvis par sertificējamu kuģa 

virsnieku un pieprasījums pēc kuģa elektromehānikiem ir tikai audzis. Visu iepriekšējo gadu 

pieredze rāda, ka ne vēlāk kā 3-4 mēnešu laikā pēc studiju programas absolvēšanas visi Kuģu 

elektroautomātikas jau strādā uz kuģa vai atraduši atbilstošu darbu krastā.  

2. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas.  

Perspektīvā studiju programmas absolventiem ir nodrošināts darbs uz kuģa, kā arī tos gaida  

kuģniecības industrijas uzņēmumi krastā.  Pēc Latvijas Jūrnieku Reģistra datiem ik gadu būtu 

nepieciešams sagatavot ap 40 kuģa elektromehāniķus. 

  

1.variants  

Apjoms kredītpunktos    

Studiju ilgums gados    

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija    

Uzņemšanas prasības     
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III.4. Maģistra studiju programmas ”Jūras transports” 

raksturojums 

K9. Studiju programmas nosaukuma, iegūstamā grāda, 

profesionālās kvalifikācijas vai grāda un profesionālās 

kvalifikācijas, mērķu un uzdevumu, uzņemšanas nosacījumu 

savstarpējā atbilstība  

 

1. Studiju programmas parametri  

Studiju programmas nosaukums Jūras transports 

Studiju programmas nosaukums 

angļu valodā 

Maritime Transport 

Studiju programmas kods saskaņā ar 

Latvijas izglītības klasifikāciju 

47 525 

Studiju programmas veids un 

līmenis 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma 

Iegūstamais kvalifikācijas līmenis 

(EKI) 

7. līmenis 

Profesijas kods profesiju 

klasifikatorā 

- 

Studiju programmas apjoms (KP) 60 

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

pilna laika klātiene 1,5 gadi  Latviešu un angļu 

pilna laika neklātiene - - 

pilna laika neklātiene (tālmācība) - - 

nepilna laika klātiene - - 

nepilna laika neklātiene 1,5 gadi- ne vairāk kā 

3 gadi  

Latviešu 

nepilna laika neklātiene (tālmācība) - - 

Īstenošanas vieta Flotes iela 12 k-1, Rīga, Latvija, LV1016 

Studiju programmas direktors/-e Valdis Priednieks, LJA profesors Dr.habil.sc.ing. 

Uzņemšanas prasības Profesionālais bakalaura grāds vai profesionālā augstākā 

izglītība un piektā līmeņa vai tam atbilstoša profesionālā 

kvalifikācija, kas iegūta, absolvējot jūrniecības nozares studiju 

programmas, ar tiesībām studēt maģistrantūrā. Pēc noteikto 

papildprasību izpildes uzņem arī citu pielīdzināmu studiju 

programmu absolventus 

Studiju turpināšanas iespējas Tiesības stāties doktorantūrā 

Cita attiecīgās augstskolas/ koledžas 

vai citas augstskolas/ koledžas 

2002.gada 27.jūnija Vienošanās protokols starp LJA un RTU  
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studiju programma, kurā studiju 

programmas slēgšanas gadījumā 

augstskola/ koledža nodrošina 

studējošajiem iespēju turpināt 

izglītības ieguvi  

 

Studiju programmas mērķis Īstenot jūras transporta nozares vajadzībām atbilstošas, tās 

teorētiskajos pamatos balstītas un praksē piemērojamas 

profesionālās studijas, kas nodrošina profesionālās un 

pētnieciskās darbības veikšanai nozarē nepieciešamo – LKI  

7.līmenim noteikto zināšanu, prasmju un kompetences apguvi 

Studiju programmas uzdevumi - Nodrošināt padziļinātas un paplašinātas zināšanas par 

sasniegumiem un problēmām jūras transporta nozarē; 

-  Nodrošināt padziļinātas un paplašinātas zināšanas un 

izpratni radošai domāšanai un pētniecībai darbojoties dažādu 

nozaru/jomu saskarē; 

- Attīstīt spējas patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un 

problēmu risināšanas prasmes pētnieciskas un augsti 

kvalificētas darbības veikšanai jūras transporta nozarē strauji 

mainīgajos starptautiskas konkurences apstākļos;  

- Attīstīt spējas patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt dažādas 

sarežģītības aktuālas jūras transporta nozares problēmas; 

- Attīstīt spējas integrēt dažādu nozaru/jomu zināšanas, 

tostarp, inženierzinātņu-vadības-ekonomikas jomas; 

- Attīstīt spējas dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, 

pētniecības un profesionālās darbības metožu attīstībā; 

- Attīstīt izpratni un ētisko atbildību par profesionālās darbības 

iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti Maģistra studiju programmas „Jūras transports” absolvents: 

- Spēj demonstrēt padziļinātas/paplašinātas zināšanas 

par jūras transporta nozares jaunākajiem sasniegumiem, t.sk. 

darbojoties vadības/ekonomikas un inženierzinātņu jomu 

saskarē; 

- Spēj parādīt padziļinātas/paplašinātas zināšanas un izpratni, 

kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, 

t.sk. darbojoties vadības/ekonomikas un inženierzinātņu jomu 

saskarē; 

- Spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu 

risināšanas prasmes; 

- Spēj veikt pētnieciskas darbības vai augsti kvalificētas 

profesionālas funkcijas jūras transporta nozares 

uzņēmumos/organizācijās; 

- Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai 

sistēmiskiem jūras transporta nozares aspektiem gan ar 

speciālistiem, gan ar nespeciālistiem; 

- Spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un 

specializāciju; 

- Spēj uzņemties atbildību par personāla grupu darba 

rezultātiem un to analīzi; 

- Spēj attēlot savus ieteiktos risinājumus dažādās teksta un 

mutiskās prezentācijās; 

- Spēj veikt uzņēmējdarbību un inovācijas jūras transporta 

nozarē; 
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- Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas 

profesionālas problēmas jūras transportā, pamatot lēmumus; 

- Spēj integrēt inženierzinātņu/vadības/ekonomikas jomu 

zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā 

profesionālās  darbības metožu attīstībā; 

- Spēj parādīt izpratni un ētisko atbildību par profesionālās 

darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību 

 

Studiju programmas noslēgumā 

paredzētais noslēguma pārbaudījums  

Maģistra darbs 

 

2. Statistikas dati par studējošajiem studiju programmā un to analīze  

Maģistra studiju programmas “Jūras transports” studējošo skaits uz 2017.gada 1. oktobri – 49. 

Salīdzinot uzņemto studējošo skaitu 2017./2018. un 2016./2017. akadēmiskajā studiju gadā studiju 

programmā “Jūras transports” novērojamās izmaiņas. Ja uzņemto studējošo skaits 2016./2017. 

akadēmiskajā gadā bija 11, tad pārskata periodā jau 18. 

Pielikumā P16 pievienoti statistikas dati par studējošajiem pārskata periodā  

3. Studiju programmas parametru analīze   

Studiju programmas nosaukums, mērķi un uzdevumi, kā arī iegūstamais grāds un uzņemšanas 

nosacījumi savstarpēji atbilst. 

 

K10. Studiju saturs 

 Maģistra studiju programmas „Jūras transports” studiju plāns – pielikumā P14. 

 Maģistra studiju programmas „Jūras transports” aktuālie studiju kursu apraksti ir pieejami 

LJA Maģistrantūrā 19.4 mapē “Studiju kursu apraksti” vai 

L:\Departments\Maģistrantūra\Info\Maģistrs 

 Studiju kursu kartējums maģistra studiju programmas “Jūras transports” studiju rezultātu 

sasniegšanai – pielikumā P15. 

 Maģistra studiju programmas atbilstība valsts izglītības standartam – pielikumā P17.  

 

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

vajadzībām un zinātnes tendencēm novērtējums 

Maģistra studiju programma "Jūras transports" atbilst mūsu zemes un sabiedrības interesēm un 

vajadzībām, tā atbilst valsts normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā. Par programmas atbilstību 

liecina arī starptautisko ekspertu komisiju vērtējumi un atbilstošie Akreditācijas komisiju lēmumi 2012. 

un 2013.gadā. Studiju programma un tās īstenošanas plāns aktualizēti atbilstoši Latvijas Republikas MK 

26.08.2014. noteikumu Nr. 512 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartu”, kā arī programmai atbilstošā augstākās izglītības studiju  virziena prasībām.  

           Programmas stratēģiskie mērķi un galvenie uzdevumi noteikti atbilstoši valsts, jūras transporta 

un transporta nozares kopumā vajadzībām. Programmas apjoms, kopējais studiju ilgums un obligātais 

saturs profesionālā maģistra grāda ieguvei iekļaujas prasībās. Uzņemšana programmā notiek atbilstoši 

prasībām. Studiju kursi, to saturs un apjoms, kā arī prakses saturs noteikts saskaņā ar programmas 

absolventu potenciālo nodarbinātību, sagaidāmiem pienākumiem un uzdevumiem. Programmas 
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apguves vērtēšanas pamatprincipi un kārtība atbilst normatīvos dokumentos noteiktam. Pēc programmas 

apguves tiek piešķirts profesionālais maģistra grāds jūras transportā, kas, izpildot uzņemšanas 

prasības, dod tiesības turpināt studijas doktora studiju programmās. 

 

2. Studiju kursu/ moduļu savstarpējās sasaistes un atbilstības studiju programmas 

mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem novērtējums  

Studiju kursu savstarpējā sasaiste un atbilstība studiju programmas mērķim un sasniedzamajiem 

rezultātiem vērtējama kā 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.  

Apgūstot studiju programmu „Jūras transports”, absolventi iegūst profesionālo maģistra grādu 

jūras transportā. Tas dod tiesības strādāt jūras transporta nozarē izvēlētajā vadības vai ekspluatācijas 

jomā – uzņēmumu/organizāciju/iestāžu un to struktūrvienību vadītāju, galveno un vadošo tehnisko 

speciālistu, pedagogu un pētnieku u.c. amatos, kā arī turpmākām studijām augstāka līmeņa kvalifikācijas 

iegūšanai. 

 

 

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  

           Pilna laika klātienes studijas programmā īsteno izmantojot plānotās nodarbības (lekcijas, 

seminārus, laboratorijas/praktiskos darbus un konsultācijas). Nepilna laika neklātienē programmas 

apguve daļēji notiek piedaloties šajās nodarbībās un daļēji individuālās studijās, maģistrantiem 

sadarbojoties ar mācību spēkiem. Maģistrantiem ir nodrošinātas regulāras mācību spēku konsultācijas 

klātienē LJA telpās saskaņā ar semestra konsultāciju grafiku. Studējošie var saņemt konsultācijas arī e-

vidē un pa tālruni, izmantot LJA mājas lapā sniegto kontaktinformāciju. Ir izveidoti kolektīvie 

akadēmisko grupu e-pasti, kas nodrošina  operatīvas nepieciešamās informācijas 

saņemšanas/nosūtīšanas iespējas. 

            Lai pilnveidotu programmas praktisko īstenošanu un virzītos uz pieeju „no mācīšanas uz 

mācīšanos”, programmas ietvaros ir veikti vairāki pasākumi, kas nodrošina mūsdienīgu studiju metožu 

(piem., problēmpieeja, dažādas grupu darba metodes (diskusijas, grupas pētījums, debates u.c.), 

individuāla darba metodes (piem., teksta analīze un rakstīšana) u.c.) izmantošanas iespējas studiju 

procesā: 

 ir noteikts, ka pilna laika maģistra studijās viena Latvijas kredītpunkta ietvaros jāīsteno 16 

kontaktstundas, tādējādi palielinot studējošo patstāvīgā darba īpatsvaru. Tas nodrošina 

problēmorientētu, pētniecības iemaņas attīstošu studiju metožu izmantošanu, vienlaikus ir 

ierādīta lielāka loma mācībspēkam, kā studējošā patstāvīgā darba vadītājam un rosinātajam, 

diskusiju organizētājam un partnerim; 

 studiju kursu īstenošanā, ja nepieciešams, tiek piesaistīti divi mācībspēki, lai nodrošinātu 

starpdisciplināru  studiju kursa satura apguvi (studiju kursi „Pētniecības darba metodoloģija”, 

„Transporta ekonomika un finanses”, „Jūras transporta uzņēmumu organizācija un pārvaldība”, 

„Jūras transporta uzņēmumu tehniskā pārvaldība” u.c.); 
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 programmas praktiskā īstenošanā ieviesta moduļu studiju pieeja; 

 maģistrantiem ir nodrošināta iespēja izmantot specializētas datorprogrammas – AutoCad, 

Service Modele, SolidWorks, MS Project, Calpuff View, MINITAB-16,  QFD Capture 

Professional, MatLab u.c.; 

 maģistrantiem ir nodrošināta iespēja izmantot pasaulē atzītas pētījumu, biznesa u.c. datu bāzes: 

- LJA regulāri abonē daudznozaru elektronisko pilntekstu datu bāzi EBSCO. Šī datu bāze  

ietver plašu e-žurnālu, e-grāmatu u.c. elektronisko resursu klāstu (skat. 

http://ebsco.com/aboutebsco.html). Abonētā datu bāze noderīga gan maģistrantiem, gan 

mācību spēkiem, jo piedāvā plašas elektronisko resursu meklēšanas iespējas vairākos 

līmeņos; 

- LJA regulāri abonē datu bāzi INSPEC – vienu no lielākajām, vadošajām pasaules 

bibliogrāfiskajām datu bāzēm, kas piedāvā pasaules zinātniskās un tehniskās literatūras 

rakstu anotācijas un rādītājus; 

- Sadarbībā ar Latvijas Jūras administrāciju programmas mācību spēkiem un maģistrantiem 

ir iespēja piekļūt IMO dokumentu datu bāzei IMOdoc – jaunākie IMO dokumenti 

(jūrniecības rezolūcijas, cirkulāri, u. tml. elektroniskā formā); 

- LJA regulāri abonē 20 piekļuves kodus KR- CON 11. versijai internetā. KR- CON ir Korejas 

kuģu reģistra produkts, kas interneta versijā ietver jaunākās jūrniecības konvencijas, 

kodeksus u. c. dokumentus (skat. http://krcon.krs.co.kr/); 

- Maģistrantiem un mācību spēkiem ir iespējas izmantot pēc vajadzības Open Access 

brīvpieejas resursus zinātniskajai informācijai (e-žurnālu datubāzes, e-grāmatu datubāzes, 

institucionālos repozitārijus). 

           Būtiska nozīme studijās ir maģistrantu patstāvīgam un pētnieciskam darbam, kas programmā 

galvenokārt īstenojas patstāvīgos un studiju darbos studiju kursu ietvaros, praksē un maģistra darba 

izstrādē.  Šo darbu īpatsvars un saturs katrā studiju kursā ir noteikts saskaņā ar studiju programmas 

kopumā un konkrētā kursa mērķiem. Studiju kursu apraksti pilnā apjomā pieejami LJA Maģistrantūrā. 

Programmas apguves laikā studējošie izstrādā 6 studiju darbus, pārējos kursos – atkarībā no to apjoma, 

vienu vai divus patstāvīgos darbus. 

           Prakse programmas īstenošanas plānā paredzēta III studiju semestrī. Visi ar maģistrantu praksi 

saistītie organizatoriskie, vadīšanas, novērtēšanas, izstrādes u.c. pasākumi ir noteikti LJA 15.12. 2008. 

norādījumos Nr.4 „Par Latvijas Jūras akadēmijas maģistrantu praksēm” ar grozījumiem. Norādījumi 

papildināti ar trim pielikumiem: Trīspusējais līgums „Par Latvijas Jūras akadēmijas maģistranta mācību 

praksi”, Prakses programma/uzdevums un Praktikanta raksturojums. Katram maģistrantam praksi 

vada/koordinē ar rektora rīkojumu apstiprināts maģistra darba vadītājs, kā arī trīspusējā līgumā 

noteiktais prakses uzņēmuma pārstāvis. Atskaiti par praksi maģistranti aizstāv zinātnisko semināru laikā 

(skat. plānu „Maģistra darba izstrāde un ar to saistītie pasākumi”). 

          Maģistra darbu maģistrants izstrādā individuāli sadarbojoties ar maģistra darba vadītāju. Katrai 

pilna laika akadēmiskai grupai un katram nepilna laika studiju maģistrantam tiek izveidots un 

apstiprināts plāns „Maģistra darba izstrāde un ar to saistītie pasākumi”.  Atbilstoši šim plānam katrs 

maģistrants vairākkārt zinātniskos semināros prezentē sava darba rezultātus, sākot ar  maģistra darbu 

tēmas izvēli un beidzot ar praktiski pabeigtā darba priekšaizstāvēšanu. Topošo maģistra darbu 

apspriešanā semināros piedalās LJA Zinātnes padomes nozīmētie pārstāvji, kā arī citi pieaicinātie 

speciālisti. 

    

4. Studējošo prakses sasaistes ar studiju programmā sasniedzamajiem studiju 

rezultātiem novērtējums 

           Prakse programmas īstenošanas plānā paredzēta II un III studiju semestrī, praksi daļēji var veikt 

arī vasaras periodā. Visi ar maģistrantu praksi saistītie organizatoriskie, vadīšanas, novērtēšanas, 

izstrādes u.c. pasākumi ir noteikti LJA 15.12. 2008. norādījumos Nr.4 „Par Latvijas Jūras akadēmijas 

http://ebsco.com/aboutebsco.html
http://krcon.krs.co.kr/
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maģistrantu praksēm” ar grozījumiem. Norādījumi papildināti ar trim pielikumiem: Trīspusējais līgums 

„Par Latvijas Jūras akadēmijas maģistranta mācību praksi”, Prakses programma/uzdevums un 

Praktikanta raksturojums. Katram maģistrantam praksi vada/koordinē ar rektora rīkojumu apstiprināts 

maģistra darba vadītājs, kā arī trīspusējā līgumā noteiktais prakses uzņēmuma pārstāvis. Prakšu laikā 

maģistrants iepazīst novitātes un problēmas nozares izvēlētā pamatvirziena tehnoloģijās un vadības 

sistēmās, praktiski apzina un izvērtē maģistra darba izvēlētās tēmas aktualitāti un piedāvājamo 

risinājumu novitāti prakses uzņēmumā/organizācijā un nozarē kopumā, savāc un sistematizē materiālus 

maģistra darba izstrādei, veic citus uzdevumus saskaņā ar LJA Norādījumiem. Prakšu laikā maģistrants, 

līdzdarbojoties kārtējo un perspektīvo uzdevumu risināšanā prakses uzņēmumā/organizācijā, paaugstina 

savu tehnisko intelektu, organizatorisko kvalifikāciju un attīsta spējas personāla vadīšanā. Prakses 

rezultātus, tās saistības pakāpi ar maģistra darba mērķa sasniegšanai noteiktajiem praktiskā pētījuma 

uzdevumiem tiek apsriesti un izvērtēti zinātnisko semināru laikā, kad maģistranti aizstāv atskaiti par 

praksi (skat. plānu „Maģistra darba izstrāde un ar to saistītie pasākumi”). 

 

5. Studējošo noslēgumu darbu tēmu analīze un novērtējums  

Maģistra darbu tēmas studējošie izvēlas II studiju semestra sākumā, ņemot vērā šādus aspektus: 

 Savas profesionālās intereses un iespējas; 

 Iespējamā pētījuma aktualitāti; 

 Pētījuma objekta un priekšmeta pieejamību; 

 Konkrētā pētījuma praktiskās īstenošanas iespējas; 

 Pētījuma datu u.c. informācijas ieguves iespējas u.c. 

Bez tam, izvēloties tēmu (un darba vadītāju) un, protams, arī tālākā darba plānošanas un izstrādes laikā 

maģistrantam ir jāpamatojas uz to, ka: 

 absolvējot programmu tiek piešķirts profesionālais maģistra grāds jūras transporta nozarē; 

 LJA maģistra studiju programma "Jūras transports" (izglītības klasifikācijas kods 47525) pieder 

izglītības tematiskai jomai "Inženierzinātnes un tehnoloģijas". 

Tas nozīmē, ka gan darba atsevišķās daļas, gan darbs kopumā ir jāizstrādā jūras transporta nozares 

skatījumā un maģistra darbs jāveido vai nu kā tehnisks/tehnoloģisks pētījums vai arī kā integrēts 

pētījums jūras transporta vadības/ekonomikas un inženierzinību nozaru/jomu saskarē. Vispār jau 

iespējami ir arī citi atsevišķi gadījumi, piem., maģistra darbi var būt ar metodoloģisku vai pedagoģisku 

ievirzi, tajos var veikt Latvijas Jūras spēkiem nozīmīgu jautājumu pētījumus u.c.  

Maģistra darbu tēmu ideju meklējumos maģistranti izmanto LJA mācībspēku piedāvātos 

iespējamo pētījumu tēmu sarakstus, tāpat darba devēju un citu jūras transporta nozares uzņēmumu 

risināmo problēmu uzskaitījumus, kā arī iespēju iesaistīties  nacionālos vai starptautiskos pētījumu 

projektos u.c. 

Pēc tēmas izvēles katrs maģistrants izstrādā maģistra darba tēmas pieteikumu un 

prezentē/aizstāv to zinātniskā seminārā. Pēc tēmas apstiprināšanas maģistra darbu izstrāde un tās 

pārraudzība notiek saskaņā ar katrai ak.grupai īpaši izstrādātu plānu „Maģistra darba izstrāde un ar to 

saistītie pasākumi”. 

Pārskata periodā maģistranti izstrādājuši un sekmīgi aizstāvējuši maģistra darbus par šādām 

tēmām: 

1. Kuģu satiksmes radīto zemūdens trokšņu ietekmes uz Rīgas līča ekosistēmu izvērtējums 

2. Viskozo un sacietējošo kravu izkraušanas tehnoloģiju analīze 

3. Ostas akvatorijas ietekmes prognoze uz kravu apgrozījumu Rīgas ostā 

4. Gaišo naftas produktu rekuperācijas sistēmas izmantošanas iespēju analīze AS 

“B.L.B. BALTIJAS TERMINĀLS” 

5. Kuģu radīto atkritumu pieņemšanas sistēmas efektivitātes analīze Latvijas ostās 

6. Sprādzienbīstamības risku analīze naftas produktu uzglabāšanas objektos 
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2017./18.ak. gadā, tāpat kā iepriekš, maģistra darbu  izstrādes procesa un starprezultātu 

novērtēšanā regulāri tika iesaistīti LJA Zinātnes padomes eksperti.  

 

Valsts pārbaudījuma rezultāti maģistra studiju programmu “Jūras transports” 

 

 

 

 2016./2017.ak.g. 2017.2018.ak.g. 

Maģistrantu skaits 6 5 

Vidējā atzīme VP 8,5 7,6 

 

Lai arī ir vērojams vidējā vērtējuma kritums, tomēr Valsts pārbaudījumu komisija 2018.gada 19. 

janvāra sēdē ir konstatējusi, ka būtiski ir uzlabojies maģistrantu zināšanu līmenis. Ir izvēlētas aktuālas 

maģistra darbu tēmas ar inženierzinātnisku ievirzi. Valsts pārbaudījumu komisija būtiskus trūkumus nav 

konstatējusi, tomēr norāda, nepieciešams pilnveidot prezentāciju veidošanas prasmes. 

 

6. Studējošo aptauju rezultātu analīze 

Pārskata periodā tika veikta I kursa maģistrantu aptauja, lai noskaidrotu viņu viedokli par 

profesionālo maģistra studiju programmu pēc I studiju semestra. Respondenti ir vērtējuši studiju 

programmas saturu, studiju procesa organizāciju, programmā iekļautos studiju kursus u.c., kā arī 

izteikuši savu viedokli un priekšlikumus programmas pilnveidei. 

Lielākā daļa maģistrantu pēc I semestra studijām programmu vērtē kā labu, pārējie – kā 

viduvēju. Būtiskākie maģistrantu ieteikumi ir šādi.  

Uzdotie jautājumi Būtiskākie maģistrantu ieteikumi 

1. Jūsu ieteikumi studiju 

procesa uzlabošanai 

 Atseviškos studiju kursos vērojama prasību apjoma 

nesabalansētība ar prasībām līdzīga apjoma citos kursos 

 Būtu vēlams atteikties no Individuālām ieskaišu/eksāmenu 

grāmatiņām 

 Komunikācija starp pasniedzējiem, maģistrantiem un 

Maģistrantūru kopumā vērtējama kā apmierinoša, tomēr 

dažkārt vērojama nesaskaņotība 

 Maģistrantu aptauja ir vērtējama pozitīvi, tomēr būtu 

nepieciešams izmantot mūsdienīgākus paņēmienus 
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 Būtu vēlams modernizēt LJA dokumentu un veidlapu 

elektroniskās formas, izmantojot mūsdienīgas Word 

programmas versijas 

2. Jūsu ieteikumi studiju 

programmas satura 

uzlabošanai 

 Ir taču studiju kursu apraksti, tomēr ne visos kursos 

studējošie  tiek pietiekami skaidri informēti par kursa saturu 

 Tāpat atsevišķos priekšmetos vērtēšanas kritēriji ne vienmēr 

ir skaidri definēti 

3. Kādi studiju kursi pēc Jūsu 

domām vēl būtu jāiekļauj 

maģistra studiju 

programmā? Kādēļ? 

 Ir pozitīvi piemēri („Loģistikas sistēmu imitācijas 

modelēšana”, „Dokumentu pārvaldība”), tomēr vēl vairāk ir 

nepieciešami studiju priekšmeti, kas parāda jaunāko 

tehnoloģiju pielietojumu gan studiju procesā, gan arī 

pētniecībā 

 Pētniecības darba metodoloģija – svarīgs priekšmets, 

ieteikums izvērst visa semestra garumā, nevis moduļveidā 

 Vairāk ar jūrniecību saistītu priekšmetu 

4. Kādi studiju kursi pēc Jūsu 

domām nav nepieciešami 

maģistra studiju 

programmā? Kādēļ? 

 Jūras tiesību aktuālie aspeki, vai arī jāpilnveido kursa 

programma – daudz kas no izklāstītā vairumam studējošo ir 

jau zināms 

 Civilā aizsardzība, jo tas neattiecas uz apgūstamo jomu 

vispār 

 Jūras transporta ietekme uz apkārtējo vidi vai jāmaina 

psniedzējs 

5. Kuri studiju kursi deva 

vislielāko ieguldījumu  

Jūsu profesionālajā jomā? 

 Ostas terminālu ekspluatācijas tehnoloģiju pārvaldība 

 Jūras tiesību aktuālie aspekti 

 Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 

6. Kas Jūs visvairāk 

neapmierināja studiju 

kursu apguves laikā? 

 Pasniedzēju angļu valodas zināšanu līmenis 

 Studiju kurss „Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas” 

 Nodarbību saraksts 

 

7. Jūsu ieteikumi studiju 

nodrošinājuma uzlabošanai 

 Lai visur būtu pieejams WIFI 

 Uzlabot tehnisko nodrošinājumu, piem., projektoru darbības 

kvalitāti 

 Paātrināt LJA interneta darbības ātrumu un likvidēt maksu 

par to 

 Izmantot vairāk jaunākās tehnoloģijas 

8. Informācijas aprite  Laicīgāk par visu informēt studējošos 

 

Kā redzams no aptaujas rezultātu apkopojuma, maģistrantu vērtējumi un arī priekšlikumi 

dažkārt ir visai kategoriski un vienlaikus pretrunīgi. Maģistrantu vērtējums un izteiktie priekšlikumi, 

protams, kritiski apsvērti, apspriesti ar to autoriem un izvērtēti, ir ļāvuši precīzāk noteikt un definēt 

uzdevumus maģistra studiju tālākai pilnveidošanai, piem., studējošo ieteikumi 1.2., 4.3. u.c. jau ir 

īstenoti. 
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7. Absolventu un darba devēju aptauju rezultātu analīze  

Pārskata periodā veikta arī maģistra studiju programmas “Jūras transports” absolventu 

aptauja. Šajā aptaujā respondenti tika lūgti izvērtēt lietas, kas saistītas ar maģistra darbu tēmu un vadītāju  

izvēli, maģistra darba izstrādes procesu, zinātniskiem semināriem un praksi. Galvenie absolventu 

ierosinājumi ir – maģistra darbu tēmas vairāk piedāvāt saistībā ar kādiem pētnieciskiem un citiem 

reāliem projektiem, iepējams pat vairākus maģistrantus iesaistot vienā projektā; ne vienmēr paļauties uz 

to, ka pamatoti izvēlētie maģistra darbu vadītāji, īpaši ražošanā strādājošie, visos smalkumos pārzin, 

piem., pētniecības metodoloģiju, maģistra darba nepieciešamo struktūru u.c. tml. jautājumus, tādēļ šajos 

gadījumos nepieciešams piesaistīt papildu konsultantus; praksi varētu atļaut „iziet” arī vasaras periodā; 

pārdomāt, kā varētu paaugstināt zinātnisko semināru vērtīgumu u.c. 

           Aptaujas analīzes rezultāti atspoguļoti izvirzot programmas mērķus nākošajam pārskata 

periodam – 2018./2019.ak.gadam. 

 

8. Studiju programmas atbilstības valsts standartiem augstākajā izglītībā un 

profesiju standartam (ja piemērojams) novērtējums  

           Maģistra studiju programma "Jūras transports" atbilst mūsu zemes un sabiedrības interesēm un 

vajadzībām, tā atbilst valsts normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā – Latvijas Republikas MK 

26.08.2014. noteikumu Nr. 512 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartu”, kā arī programmai atbilstošā augstākās izglītības studiju  virziena “Mehānika un 

metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības “  prasībām (skat.pielikumu P17). 

Programmas stratēģiskie mērķi un galvenie uzdevumi noteikti atbilstoši valsts, jūras transporta 

un transporta nozares kopumā vajadzībām. Programmas apjoms, kopējais studiju ilgums un obligātais 

saturs profesionālā maģistra grāda ieguvei iekļaujas prasībās. Uzņemšana programmā notiek atbilstoši 

prasībām. Studiju kursi, to saturs un apjoms, kā arī prakses saturs noteikts saskaņā ar programmas 

absolventu potenciālo nodarbinātību, sagaidāmiem pienākumiem un uzdevumiem. Programmas 

apguves vērtēšanas pamatprincipi un kārtība atbilst normatīvos dokumentos noteiktam. Pēc programmas 

apguves tiek piešķirts profesionālais maģistra grāds jūras transportā, kas, izpildot uzņemšanas 

prasības, dod tiesības turpināt studijas doktora studiju programmās. 

 

 

K11. Studiju programmas resursi un nodrošinājums 

1. Studiju programmas īstenošanā iesaistīto mācībspēku kvalifikācijas atbilstības 

studiju programmai novērtējums 

  Programmas īstenošanu atbilstoši savas darbības pamatvirzieniem pamatā nodrošina Latvijas 

Jūras akadēmijas nodaļas un katedras.  

Pārskata periodā papildus bez jau augstāk šajā punktā minētiem piesaistīti augsti kvalificēti 

nozares uzņēmumu/organizāciju (Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas, A/S “Latvijas kuģniecība”, 

Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja, Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja, 

A/S “Rīgas Kuģu būvētava” u.c.) profesionāļi, kā arī vairāku Rīgas un ārvalstu augstskolu (RTU, 

Klaipēdas universitātes) mācību spēki.  

Maģistra darbu tēmu izvēles un izstrādes vadības pilnveidei  zinātniskos semināros piesaistīti 

asoc. viesprofesore Dr.oec. I.Kalve un RTU prof. G.Upītis, bet par maģistra darbu vadītājiem – vairāki 

nozares augsta līmeņa profesionāļi (SIA “ Jūras projekts”  projektu vadītājs Dr.ing. L.Ļakmunds, RTU 

doc. Dr.ing. A.Ūdris, Valsts Vides dienesta ģenerāldirektora vietniece E.Šmite u.c.).  

Pārskata periodā turpinājusies programmas mācībspēku kvalifikācijas celšana, piem., līdzdalība 

Erasmus programmas ietvaros personāla mācību mobilitātes pasākumos (prof. V.Priednieks, vieslektore 

S.Lielbārde u.c.) u.c. 
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K12. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas 

 

1. Studiju programmas absolventu nodarbinātības novērtējums  

      Studiju programmas absolventu lielākā daļa, apt. 95%, ir nodarbināti jūras transporta nozarē 

izvēlētajā vadības vai ekspluatācijas jomā – uzņēmumu/organizāciju/iestāžu un to struktūrvienību 

vadītāju, galveno un vadošo tehnisko speciālistu, pedagogu un pētnieku u.c. amatos, kā arī  turpina 

studijas augstāka līmeņa kvalifikācijas iegūšanai vai ir jau to ieguvuši. 

 

2. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas  

Maģistra studiju programmas "Jūras transports" absolventu nodarbinātības perspektīvas ir 

teicamas. To apliecina vispirms jau līdzšinējo absolventu augstais nodarbinātības līmenis nozarē (apt. 

95%). Par to liecina arī programmas īstenošanas gaitā izrādītā interese par studijām šajā programmā, kā 

arī maģistrantu esošo un potenciālo darba devēju aptauju/diskusiju rezultāti.  

 

 

 


