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I. Informācija par augstskolu  

1.1. Pamatinformācija par augstskolu un tās stratēģiskajiem attīstības virzieniem  

Latvijas Jūras akadēmija (turpmāk LJA) ir valsts dibināta augstskola – akreditēta augstākās izglītības 

iestāde, kurā studijas notiek atbilstoši starptautiski reglamentētām izglītības programmām jūrniecības nozarē. 

Akadēmijai ir atvasinātas publiskas personas statuss kopš 2007.gada 18.oktobra, kad Latvijas Republikas 

Saeimā ar likumu tika apstiprināta LJA jaunā Satversme. LJA ir pirmā un vienīgā mācību iestāde Latvijā, kurā 

sagatavo augstākā līmeņa jūrniecības speciālistus. LJA ir seno jūrniecības izglītības tradīciju turpinātāja 

Latvijā.  

LJA misija ir sniegt augstāko profesionālo jūrniecības izglītību un akadēmisko sagatavotību, attīstīt 

lietišķo zinātni un uzturēt nepieciešamo Latvijas jūrniecības nozares intelektuālo potenciālu un veicināt tā 

attīstību. 

LJA vīzija –  būt par klasiskās un viedās jūrniecības izglītības līderi Baltijas jūras reģionā, attīstoties 

kā zinātnes un kompetenču centram. 

LJA galvenā vērtība ir augsta reputācija, ko nodrošina akadēmiskais godīgums un kompetenti, aktīvi 

cilvēki: mācībspēki, studējošie un darbinieki. 

LJA nodrošina trīs pēctecīgu ciklu izglītību, īstenojot profesionālās vidējās izglītības mācību 

programmu, profesionālo bakalaura studiju programmu, profesionālo maģistra studiju programmu, 1. un 2. 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu apguvi divos studiju virzienos (1.1.tab.). 

Mācību/studiju procesa plānošanā, organizēšanā un tiešajā realizācijā ir iesaistītas divas LJA nodaļas: Jūras 

transporta nodaļa – JTN un Kuģu inženieru nodaļa – KIN, divas LJA katedras: Vispārējās izglītības katedra 

– VIK un Svešvalodu katedra – SK, LJA Jūrskola – JS un LJA Maģistrantūra – M. 

 1.1.tabula 

LJA īstenotie studiju virzieni un mācību/studiju programmas 

STUDIJU VIRZIENI 

 

MĀCĪBU/STUDIJU PROGRAMMAS 

(programmu skaits 2018/19.ak.g.) 

Mehānika un metālapstrāde, 

siltumenerģētika, siltumtehnika 

un mašīnzinības (turpmāk – 

Mehānika) 

Profesionālās vidējās izglītības programmas: 

Kuģa vadītājs uz kuģiem līdz 500 BT piekrastes kuģošanā 

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

Sardzes stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT 

 

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

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas: 

Kuģu vadīšana 

Kuģu mehānika 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas: 

Kuģu vadīšana 

Kuģu mehānika 

Kuģu navigācijas elektronika 

Profesionālā bakalaura studiju programmas: 

Jūras tarnsports – kuģu vadīšana 

Jūras tarnsports – kuģu mehānika 

Jūras tarnsports – kuģu elektroautomātika 

Kuģu navigācijas elektronika 

Profesionālā maģistra studiju programma: 

Jūras transports 

Transporta pakalpojumi Profesionālā bakalaura studiju programma: 

Ostu un kuģošanas vadība 
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Studējošo skaita LJA dinamika pārskata periodā salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu 
sniegta 1.2.tabulā.  

1.2.tabula 

Studējošo skaita LJA dinamika  

2017./2018. akad.gads 2018./2019. akad.gads 

Programma 
Studējošie 

kopā* 
Budžets 

Studiju 
maksa 

Programma 
Studējošie 

kopā* 
Budžets 

Studiju 
maksa 

JT-KV 414 195 219 JT-KV 393 198 195 

JT-KM 136 91 45 JT-KM 121 76 45 

JT-KEA 38 27 11 JT-KEA 39 26 13 

OKV 102 - 102 OKV 98 - 98 

KV-I 2 - 2 KV-I 9 7 2 

KM-I 2 - 2 KM-I 8 7 1 

KV-II 7 - 7 KV-II 8 - 8 

KM-II 5 - 5 KM-II 6 - 6 

JT 49 28 21 JT 58 27 31 

KOPĀ: 755 341 414 KOPĀ: 740 341 399 

 

* Studējošo skaits ņemts no LJA pārskata Centrālajai statistikas pārvaldei akadēmiskā gada sākumā 

 
 

 

Pārskata periodā izstrādāta “Latvijas Jūras akadēmijas ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2018 – 2023.” 

(turpmāk – LJA attīstības stratēģija), tā apstiprināta LJA Senāta sēdē 12.03.2018. (protokols Nr. 189, lēmums 

Nr.1339). 2017./2018. akadēmiskā gada beigās stratēģija tika precizēta un papildināta ar diviem pielikumiem: 

“Akadēmiskā personāla attīstības pasākumu plāns” un “Materiāltehniskie resursi un attīstības vajadzības”. 

LJA attīstības stratēģijas grozījumi un pielikumi apstiprināti LJA Senāta sēdē 25.06.2018. (protokols Nr. 4, 

lēmums Nr.7). LJA attīstības stratēģijas koncepcija ir izstrādāta saskaņā ar Latvijas Nacionālās Attīstības 

programmu 2014.-2020.gadam. 

LJA darbības galvenais mērķis ir sniegt studējošajiem augstāko profesionālo jūrniecības izglītību un 

akadēmisko sagatavotību, attīstīt lietišķo zinātni un uzturēt nepieciešamo Latvijas Republikas jūrniecības 

nozares intelektuālo potenciālu un veicināt tās attīstību. LJA vēlas stiprināt savas pozīcijas Latvijas izglītības 

sistēmā, iegūstot starptautiski atpazīstamu un prestižu tēlu kā nozares zināšanu un kompetenču centram. 

 LJA galvenie attīstības mērķi un darbības virzieni ir parādīti 1.1.attēlā. 
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1.1.att. LJA galvenie attīstības mērķi un darbības virzieni 

1.2. Augstskolas pārvaldības struktūra 

Akadēmijas  galvenās lēmējinstitūcijas ir Satversmes sapulce, Senāts, rektors un akadēmiskā 

šķīrējtiesa. To ievēlēšanas kārtība un sastāvs ir noteikts atbilstošajos normatīvajos aktos. 

Padomnieku konvents – institūcija, kas konsultē senātu un rektoru augstskolas attīstības stratēģijas 

jautājumos vai pieņem lēmumus savas kompetences ietvaros. Padomdevēju institūcijām ir tiesības ierosināt 

jautājumu izskatīšanu senātā un satversmes sapulcē.  

Struktūrvienība ir akadēmijas sastāvdaļa, kurai ir noteikta patstāvība, uzdevumi un funkcijas, un 

kurai ir savs vadītājs vai vismaz viens darbinieks. Akadēmijas  struktūrvienības ir nodaļa, daļa, katedras, 

zinātniskais institūts un citas struktūrvienības. 

Struktūrvienību grupa ir pēc funkcijām (organizatoriskām, saimnieciskām, apkalpojošām un 

izglītošanas) apvienotas struktūrvienības.  

Akadēmijas  administratīvais personāls ir rektors, prorektors, direktors, katedras vadītājs un citas 

amatpersonas, kuru pamatfunkcijas ir administratīvais darbs.  

Akadēmijas administrācijas, akadēmiskā un  vispārējā personāla, kā arī studējošo 

pienākumi, atbildība un pilnvaras pamatā ir noteiktas LJA Satversmē, detalizēti – administrācijas un 

vispārējam personālam – amata aprakstos, akadēmiskam personālam darba līgumos, studējošiem – studiju 

līgumos.  

Galvenie LJA iekšējie normatīvie akti un regulējumi ir norādīti 1.1.pielikumā, bet Latvijas Jūras 

akadēmijas organizatoriskā/pārvaldības struktūra, kas izveidota atbilstoši LJA Satversmei, 1.2.pielikumā. 
 

1.3. Kvalitātes politikas īstenošanas mehānisma raksturojums un procesi/procedūras 

augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanai 

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

sistēma (KVS), kas aptver augstāko profesionālo jūrniecības izglītību un jūrnieku apmācību. 2005. gadā LJA 

ieguva atbilstošu klasifikācijas sabiedrības DNV GL sertifikātu. LJA KVS sistēma nodrošina ENQA izstrādāto 

„Eiropas standartu un vadlīniju kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā” prasību izpildi. 

 LJA procesi/procedūras augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanai un to skaidrojums dots 

1.3.tabulā. 

Ņemot vērā ieinteresēto pušu ietekmi vai iespējamo ietekmi uz LJA spēju konsekventi nodrošināt 

pakalpojumu, kas atbilst klientu, likumdošanas un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, LJA ir 

identificējusi iekšējās un ārējās ieinteresētās personas. 

LJA galvenās iekšējās ieinteresētās puses ir studējošie, izglītojamie, kursanti, LJA vadība, LJA 

personāls, sadarbības augstskolas kopīgo studiju programmu īstenošanai, izglītojamo vecāki.  

LJA galvenās ārējās ieinteresētās puses ir JR, IZM, SM JD, ārējie auditori, darba devēji un prakses 

vietu nodrošinātāji, sadarbības augstskolas, sertificētie jūrnieku ārsti. 
 

1.3.tabula 

LJA procesi un to skaidrojums 

Procesa apzīmējums un nosaukums  Procesa skaidrojums 

 

P1 

 

Vadības process 

LJA kvalitātes vadības sistēmas izstrādāšanai, uzlabošanai un 

nepārtrauktas efektivitātes uzlabošanai nepieciešamo augstākās vadības 

saistību īstenošana, kā arī LJA risku vadīšana 

P2 Resursu vadība LJA stratēģijas īstenošanai un mērķu sasniegšanai nepieciešamo 

resursu identificēšana un pieejamības nodrošināšana 

P3 Likumdošanas un reglamentēto prasību 

īstenošana 

LJA darbību un tās rezultātu reglamentējošo starptautisko un nacionālo 

normatīvo dokumentu prasību izpildes nodrošināšana 

P4 Studiju un mācību kursu pamatdokumentu 

izstrāde un uzturēšana 

Studiju un mācību kursu programmu un to īstenošanai nepieciešamo 

plānu, aprakstu un tml. izstrāde un aktualitātes uzturēšana 
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P5 Uzņemšana Studējošo un MC apmācāmo kontingenta komplektēšana. 

P6 Studiju process Studiju programmu apguves īstenošana 

P7 Valsts pārbaudījumi Studiju programmas apguves novērtēšana un Valsts atzītas 

kvalifikācijas un/vai grāda piešķiršana 

P8 Diplomēšana un sertificēšana Valsts atzīta dokumenta (piemēram, diploma, sertifikāta) izsniegšana 

P9 Pētnieciskā darbība Mācībspēku un studējošo projektu un pētnieciskās darbības uzturēšana 

un attīstīšana, ar projektu un pētniecisko darbību saistītās LJA 

infrastruktūras modernizēšana, intelektuālā potenciāla un materiālās 

bāzes izmantošana pētniecisko un citu praktisku projektu īstenošanā 

jūrniecības nozarē 

P10 Studējošo pašpārvalde Studējošo pašpārvaldes tiesību īstenošana 

P11 Lēmējinstitūciju ievēlēšana Vēlēšanu komisijas, Satversmes sapulces, Senāta, rektora un 

Akadēmiskās šķīrējtiesas dalībnieku vēlēšanas 

 

LJA kvalitātes politika ir pieejama: http://www.latja.lv/lja-kvs/ 
 

1.4.tabulā ir norādītas LJA galvenās ieinteresētās puses un to loma/prasības attiecībā uz KVS pilnveidi. 

1.4.tabula 

LJA galvenās ieinteresētās puses un to loma/prasības 

Galvenās ieinteresētās 

puses 

Ieinteresēto pušu loma/ prasības attiecībā uz KVS pilnveidi 

Studējošie   Studiju un apmācību procesa organizācija un realizācija notiek saskaņā ar Latvijas Republikas 

Satversmi, Izglītības  un Augstskolu likumu, Zinātniskās darbības likumu un LJA Satversmi.  

 Kuģu virsnieku sagatavošana notiek saskaņā ar MK noteikumiem Nr.710 „Noteikumi 

par jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu sertificēšanu un 

uzraudzību”, 1978. gada Starptautisko konvenciju par jūrnieku sagatavošanu un 

diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu ar grozījumiem, Eiropas Savienības direktīvām 

u.c. specifiskiem normatīviem aktiem. 

 Domāšanas spēju (intelekta), komunikatīvās kompetences un praktisko iemaņu attīstīšana 

Izglītojamie   Studiju un apmācību procesa organizācija un realizācija notiek saskaņā ar Profesionālās 

izglītības likumu un LJA Satversmi.  

 Kuģu virsnieku sagatavošana notiek saskaņā ar MK noteikumiem Nr.710 „Noteikumi 

par jūrnieku profesionālās sagatavošanas  programmu sertificēšanu un 

uzraudzību”, 1978. gada Starptautisko konvenciju par jūrnieku sagatavošanu un 

diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu ar grozījumiem, Eiropas Savienības direktīvām 

u.c. specifiskiem normatīviem aktiem. 

 Domāšanas spēju (intelekta), komunikatīvās kompetences un praktisko iemaņu attīstīšana. 

Kursanti  Jūrnieku mācību kursu īstenošana un sertificēšana notiek saskaņā ar MK noteikumiem Nr.710 

„Noteikumi par jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu sertificēšanu un 

uzraudzību”, MK noteikumiem Nr. 895 “Jūrnieku sertificēšanas noteikumi ” un 1978. gada 

Starptautisko konvenciju par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu 

ar grozījumiem. 

LJA vadība Starptautisko un nacionālo likumdošanas prasību ievērošana, KVS prasību īstenošana, 

stratēģijas, misijas, vīzijas, politikas ievērošana, kvalificēts darbaspēks, augsti sagatavots 

jūrniecības speciālists 

LJA personāls Darba vide, atalgojums, materiāli-tehniskais nodrošinājums 

Izglītojamo vecāki Drošība, augsti sagatavots jūrniecības speciālists 

JR Jūrnieku mācību kursu īstenošana un sertificēšana notiek saskaņā ar MK noteikumiem 

Nr.710 „Noteikumi par jūrnieku profesionālās sagatavošanas  programmu sertificēšanu un 

uzraudzību”, MK noteikumiem Nr. 895 “Jūrnieku sertificēšanas noteikumi ” un 1978. gada 

Starptautisko konvenciju par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu 

ar grozījumiem. 

IZM Studiju un apmācību procesa organizācija un realizācija notiek saskaņā ar Latvijas 

Republikas Satversmi, Izglītības likumu, Augstskolu likumu. 

Atbilstība MK noteikumiem Nr.794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” 

Pozitīva statistika un konkurētspējas reitings 

http://www.latja.lv/lja-kvs/
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SM JD Īpašuma tiesības 

Ārējie auditori DNV GL Atbilstība LVS EN ISO 9001:2015 prasībām 

Darba devēji un prakses 

vietu nodrošinātāji 

Sagatavots jūrniecības speciālists 

Sadarbības augstskolas Pieredzes apmaiņas iespējas, kopīgi projekti, kopīgas studiju programmas, ERASMUS 

mobilitāte 

1.4. LJS iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība augstskolu likuma 5. panta 2¹ daļā 

norādītajam 

 

 

 

 

1.5.tabulā ir sniegts LJA iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstības Augstskolu likuma 5. 

panta 2.¹ norādītajam pašnovērtējums. 
 

1.5.tabula 

LJA iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstības Augstskolu likuma 5.punkta 2.¹ norādītajam 

pašnovērtējums 

 

Nr. 

p.k. 

P [1] Atbilstoši Augstskolu likuma 5. panta 2.1 
daļai augstskola/ koledža, īstenojot iekšējās 
kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, garantē 

studiju virziena nepārtrauktu pilnveidi, 
attīstību un darbības efektivitāti:  

A
tb

il
st

 

D
a

ļē
ji

 a
tb

il
st

 

N
ea

tb
il

st
  

Pamatojums 

1. Iedibināta politika un procedūras augstākās 
izglītības kvalitātes nodrošināšanai  

x   KVS rokasgrāmata 

2. Izstrādāts mehānisms augstskolas studiju 
programmu veidošanai, iekšējai 
apstiprināšanai, to darbības uzraudzīšanai un 
periodiskai pārbaudei  

x   Process P4 “Studiju un mācību kursu 

pamatdokumentu izstrāde un uzturēšana” 

3. Izveidoti un publiskoti tādi studējošo sekmju 
vērtēšanas kritēriji, nosacījumi un procedūras, 
kas ļauj pārliecināties par paredzēto studiju 
rezultātu sasniegšanu  

x   Process P6 “Studiju process”; 

LJA nolikums Nr.10. ,,Par semestra 

pārbaudēm Latvijas Jūras akadēmijā”; 

LJA nolikums Nr.6. ,,Par Valsts 

pārbaudījumiem Latvijas Jūras akadēmijā”; 

LJA nolikums Nr.16. ,,Par LJA nepilna laika 

neklātienes studijām” 

4. Izveidota iekšējā kārtība un mehānismi 
akadēmiskā personāla kvalifikācijas un darba 
kvalitātes nodrošināšanai  

x   Procesi P2 “Resursu vadība” un P9 “Pētnieciskā 

darbība”; 

LJA noteikumi Nr.1. ,,Par Latvijas Jūras 

akadēmijas akadēmiskā personāla darba 

organizāciju un normēšanu”; 

LJA noteikumi Nr.4. ,,Par akadēmijas 

personāla vadību Latvijas Jūras akadēmijā”; 

LJA noteikumi Nr.15. „Par Latvijas Jūras 

akadēmijas iekšējo darba kārtību” 

5. Nodrošināts, ka tiek vākta un analizēta 
informācija par studējošo sekmēm, absolventu 
nodarbinātību, studējošo apmierinātību ar 
studiju programmu, par akadēmiskā personāla 
darba efektivitāti, pieejamiem studiju 
līdzekļiem un to izmaksām, augstskolas 
darbības būtiskiem rādītājiem.  

x   KVS rokasgrāmata; 

Vadības pārskats 

6. LJA, īstenojot kvalitātes nodrošināšanas 
sistēmu, garantē studiju virziena nepārtrauktu 
pilnveidi, attīstību un darbības efektivitāti  

x   LJA mērķi; 

Vadības pārskats; Pašnovērtējuma ziņojums; 

KVS rokasgrāmata 
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II. Studiju virziena „Transporta pakalpojumi” raksturojums 

 

1. Studiju virziena pārvaldība 

 

1.1. Studiju virziena un tajā iekļauto studiju programmas izveides ekonomiskais un/vai 

sociālais pamatojums, studiju programmas savstarpējās sasaistes novērtējums, kā arī analīze 

par studiju programmas nozīmi (unikalitāti) salīdzinājumā ar citām līdzīgām studiju 

programmām Latvijā un ārvalstīs  

Latvijas transporta problēmu risinājums lielā mērā iekļaujas kopējā Eiropas Savienības transporta 

politikas īstenošanā, kā vienu no būtiskākajām jomām izvirzot transporta profesionāļu izglītības un 

kvalifikācijas pilnveidi, lai paaugstinātu konkurētspēju Eiropas darba tirgū. Latvijas transporta attīstības 

politikas mērķis ir izveidot efektīvu, drošu, videi draudzīgu, multimodālu, sabalansētu un konkurētspējīgu 

transporta sistēmu, kuras neatņemama sastāvdaļa ir jūras transports.  

Studiju virzienā “Transporta pakalpojumi” iekļautā studiju programma kompleksi dod iespēju 

sagatavot jūras transporta nozarei nepieciešamās pamatspecialitātes speciālistus ar augstāko profesionālo 

jūrniecības izglītību, kuru zināšanas, prasmes, iemaņas, uzvedība un morāle, bet kuģu virsniekiem arī veselības 

stāvoklis atbilst noteiktām prasībām.  

Latvijas Jūras akadēmija šobrīd ir vienīgā jūrniecības augstākās izglītības iestāde Latvijā, kura sniedz 

iespēju iegūt ne tikai profesionālo bakalaura, bet arī maģistra grādu jūras transportā. Maģistra studiju 

programmas absolventi var strādāt jūras transporta nozarē izvēlētajā vadības vai ekspluatācijas jomā, kā arī 

turpināt studijas augstāka līmeņa kvalifikācijas iegūšanai. 

 

1.2. Studiju virziena mērķi un to atbilstība augstskolas darbības jomai, stratēģiskās attīstības 

virzieniem, sabiedrības un tautsaimniecības attīstības vajadzībām un attīstības tendencēm  

Studiju virziens “Transporta pakalpojumi” ir unikāls studiju virziens transporta jomā, pirmais un 

vienīgais Latvijā – veltīts tieši jūras transportam un jūras inženiersistēmām. Tas pilnībā atbilst LJA darbības 

jomai un stratēģiskās attīstības virzieniem. 

Studiju virziens un tajā iekļautās studiju programmas palīdz attīstīt lietišķo zinātni un uzturēt 

nepieciešamo Latvijas Republikas jūrniecības nozares intelektuālo potenciālu un veicināt tās attīstību. Studiju 

virziens un tā mērķi pilnībā atbilst Latvijas sabiedrības un tautsaimniecības attīstības vajadzībām un attīstības 

tendencēm:  

 Nacionālam attīstības plānam 2014. - 2020. gadam, kurā viens no rīcības virzieniem ir attīstīta 

pētniecība, inovācija, augstākā izglītība. Virziena programmas atbilst prioritārajam ilgtermiņa 

uzdevumam saistībā ar uzlabojumiem izglītības sistēmā, nodrošinot kvalitatīvas augstākās 

profesionālās izglītības iegūšanas iespējas, kā arī krasi palielinot augstākās kvalifikācijas speciālistu 

sagatavošanu. Esošās programmas ir eksportspējīgas un konkurētspējīgas, jo notiek  programmu satura 

pilnveide – ir aktualizēti kursi, iestrādātas normatīvo aktu izmaiņas; 

 Virziena programma atbilst valsts ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentam „Latvijas ilgtspējīgas 

attīstības stratēģija līdz 2030.gadam” sasaistē ar “Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas 

pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam”, kas paredz izmantot jaunu horizontālu pieeju zinātnes un 

inovāciju politikas attīstībā. Izglītībai jābūt kvalitatīvai, visa mūža garumā pieejamai un uz radošumu 

orientētai, kas ļauj reaģēt uz globālās konkurences un demogrāfijas izaicinājumiem un ir viens no 

priekšnoteikumiem ekonomikas modeļa maiņai;  

 Transporta attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam – kā viena no prioritātēm kopējā mērķa 

sasniegšanai ir izvirzīta Latvijas jūrnieku profesionālās sagatavošanas sistēmas pilnveidošana, 

paaugstinot tās pievienoto vērtību, lai Latvijā sagatavotie jūrnieki atbilstu darba tirgus prasībām. To 

paredzēts īstenot ar sekojošām aktivitātēm: 
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- Veicināt ierindas jūrnieku pārkvalifikāciju par kuģu virsniekiem mūsdienīgu, darba tirgus 

prasībām atbilstošu tālmācības programmu ietvaros; 

-  Pārskatīt vidējo profesionālo jūrskolu darbības konceptu, pārstrukturēt programmas atbilstoši 

darba tirgus prasībām; 

- Veicināt jauniešu piesaisti jūrnieka profesijai, organizēt jūrniecības izglītību un jūrniecības 

profesiju popularizējošus pasākumus. 
 

1.3. Studiju virziena SVID analīze attiecībā uz izvirzītajiem mērķiem, ietverot skaidrojumus, kā augstskola 

plāno novērst/ uzlabot vājās puses, izvairīties no draudiem, izmantot iespējas u.c.  

 

LJA ir noteikti ārējie un iekšējie faktori, kas ir nozīmīgi tās darbības pamatmērķim un stratēģijai, un 

kas ietekmē KV - sistēmas plānotos rezultātus. 

LJA galvenie iekšējie un ārējie faktori attiecīgi ir: 

 augstskolas vērtības, kultūra, zināšanas un sniegums; 

 izmaiņas starptautiskā un nacionālā likumdošanā, konkurētspēja, pieprasījums pēc jūrniekiem, valsts 

demogrāfiskā vide, migrācija, valsts ekonomiskā vide. 

LJA pastāvīgi uzrauga un pārskata informāciju par ārējiem un iekšējiem faktoriem, veicot SVID 

analīzi (2.1.att.). Lai novērstu/uzlabotu vājās puses, izvairītos no draudiem, izmantotu savas stiprās puses un 

iespējas, LJA katru akadēmisko gadu nosaka vispārējos, vidējā termiņa un īstermiņa kvalitātes mērķus un 

plānus, kā arī izvērtē pārskata periodā noteikto mērķu izpildi. Papildu, katru akadēmisko gadu LJA veic risku 

analīzi, plānojot: 

 pasākumus risku novēršanai un iespēju izvērtēšanai; 

 šo pasākumu integrēšanu vadības sistēmas procesos; 

 šo pasākumu efektivitātes novērtēšanu. 

 

 
 

2.1.att. LJA studiju virziena „Transporta pakalpojumi” SVID analīze 

Latvijas Jūras akadēmijā plānota kompleksa studiju virzienu un programmu attīstība. 
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Būtisks LJA esošo programmu attīstības virziens ir to pārskatīšana un pilnveidošana Eiropas 

Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa 

“Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” akadēmijas projekta “Latvijas Jūras 

akadēmijas e-studiju un pārvaldības procesu atbalsta informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) 

platforma” 1.darbības “Studiju programmu satura analīze, atbilstības novērtējums nozares attīstības 

vajadzībām” ietvaros. 

LJA studiju virzienu attīstībā tāpat būtiski ir tas, ka ir īstenojusies iecere par jauna jūras transporta 

nozarei atbilstoša studiju virziena augstākajā izglītībā „Jūrniecība” apstiprināšanu, kurā loģiski iekļaujas 

lielākā daļa no LJA studiju programmām (MK 11.12.2018. noteikumi Nr.793 “Studiju virzienu atvēršanas un 

akreditācijas noteikumi”). 

Studiju virziena “Transporta pakalpojumi” attīstības plāns ir iestrādāts LJA Stratēģijas 2.1.sadaļā 

“Izglītības programmu attīstība” (skat. 2.1.pielikumu). 

 

1.4. Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu vadības (pārvaldības) struktūra, tās efektivitātes 

analīze un novērtējums, tajā skaitā studiju virziena vadītāja un studiju programmu vadītāju loma, atbildības un 

sadarbības ar citiem studiju programmu vadītājiem, augstskolas administratīvā un tehniskā personāla studiju 

virziena ietvaros sniegtā atbalsta novērtējums  

 

Studiju virziena „Transporta pakalpojumi” īstenošanu nodrošina LJA pamatstruktūrvienība – Jūras 

transporta nodaļa, realizējot atbilstošo studiju programmu. Studiju virziena vispārējo pārvaldību veic LJA 

prorektors, bet praktiskā īstenojuma pārvaldību nodrošina nodaļu un studiju programmu direktori, Virziena 

pārvaldības grupa ir atbildīga arī par studiju virziena un tajā iekļauto studiju programmu attīstību.  

Par pamatstudiju un maģistra studiju programmu pozitīvām un negatīvām iezīmēm, izmaiņām un 

attīstības iespējām lemj atbilstoši profilējošo nodaļu un Zinātnes padomes sēdēs, izskatot valsts pārbaudījumu 

rezultātus, prakses rezultātus, studējošo un absolventu aptauju rezultātus, ar studiju materiālo un informatīvo 

nodrošinājumu saistītās lietas u.c. jautājumus. Izmaiņas studiju programmā var tikt izdarītas pēc studiju 

programmas direktora, docētāju, kā arī studējošo ierosinājuma. Visas izmaiņas studiju programmās un citi 

būtiski ar to īstenošanu saistītie problēmjautājumi tiek virzīti apspriešanai LJA Akadēmiskās padomes sēdēs 

un, ja nepieciešams, pieņemti atbilstoši lēmumi LJA Senātā.  

 Šāda studiju virziena un tam atbilstošās studiju programmas pārvaldības struktūra nodrošina ciešu 

saikni ar LJA administratīvo un tehnisko personālu un līdz šim ir bijusi visai efektīva, tomēr laika gaitā ir 

parādījusies nepieciešamība to pilnveidot. 

  ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa 

“Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” LJA projekta “Latvijas Jūras akadēmijas e-

studiju un pārvaldības procesu atbalsta informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) platforma” Nr. 

8.2.3.0/18/A/004 (turpmāk SAM 8.2.3.) 2.aktivitātes ietvaros tiek izstrādāti priekšlikumi LJA, t.sk. studiju 

virzienu, organizatorisko un pārvaldības struktūru pilnveidei, ko paredzēts paveikt līdz 2020.gada  1.ceturkšņa 

beigām.  

Studiju virziena “Transporta pakalpojumi” pārvaldības pašreizējā struktūra ir labi redzama LJA 

organizatoriskajā/pārvaldības struktūrā (skat. 1.2.pielikumu). 

 

1.5. Studējošo uzņemšanas prasību un sistēmas raksturojums un novērtējums, cita starpā norādot, kas nosaka 

studējošo uzņemšanas kārtību un prasības. Novērtēt studiju perioda, profesionālās pieredzes, iepriekš iegūtās 

formālās un neformālās izglītības atzīšanas iespējas studiju virziena ietvaros, sniegt konkrētus procedūru 

piemērošanas piemērus  

 

LJA ir noteiktas šādas uzņemšanas prasības: 

 Profesionālā bakalaura studiju programmās – 

- vidējā vai vidējā profesionālā izglītība; 

- CE rezultāti – latviešu valoda, matemātika, svešvaloda (tikai pilna laika klātienē); 

- atbilstošs veselības stāvoklis; 

Uzņemšanas kārtību un prasības LJA regulē KVS Procedūra P5 “Uzņemšana”, 2004. gada 27.  

septembra Nolikums Nr. 20 “Par studējošo un izglītojamo uzņemšanu Latvijas Jūras akadēmijā un Latvijas 

Jūras akadēmijas Jūrskolā” ar grozījumiem, 2003. gada 24. februāra Nolikums Nr.7 “Par Latvijas Jūras 
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akadēmijas maģistrantūru” ar grozījumiem un ikgadējie Uzņemšanas noteikumi. LJA iekšējie normatīvie akti 

veidoti, pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem, kas nosaka kārtību 

attiecībā uz uzņemšanas procesu Latvijas augstskolās, kā arī uzņemšanu reglamentētajās specialitātēs. 

Šobrīd LJA reflektanti var pieteikties, iesniedzot dokumentus klātienē, izņemot ārzemniekus, kuri 

dokumentus var nosūtīt uz e-pastu: info@latja.lv. Dokumentu iesniegšana klātienē ir saistīta galvenokārt ar to, 

ka elektroniskā reģistrācija, izmantojot kopīgo platformu latvija.lv, ir salīdzinoši dārgs pakalpojums mazai 

augstskolai, turklāt iesniedzot dokumentus klātienē, Uzņemšanas komisijas atbildīgais sekretārs uzreiz var 

pārbaudīt, vai dokumenti ir iesniegti korekti, īpaši tas attiecās uz jūrnieku ārsta zīmēm. Konkursa rezultāti tiek 

publicēti LJA mājaslapā. Pamatojoties uz Uzņemšanas komisijas lēmumu, reflektanti Uzņemšanas komisijas 

noteiktajā termiņā slēdz studiju līgumu par studijām LJA izvēlētajā pilna laika studiju programmā un tiek 

imatrikulēti ar rektora rīkojumu. Ja reflektants, kurš pretendē uz valsts finansēto studiju vietu, studiju līgumu 

nenoslēdz noteiktajā termiņā, LJA Uzņemšanas komisija piedāvā to noslēgt pēc reitinga nākamajam 

reflektantam, kurš ir uzņemts studijām par maksu konkrētajā studiju programmā. 

Uzņemšanas kārtību nepilna laika neklātienē un atbilstošās prasības regulē tā pati procedūra, Nolikumi 

un Noteikumi, kas minēti aprakstā pie pilna laika klātienes studijām, kā arī 2004. gada 29. marta Nolikums Nr. 

16 “Par Latvijas Jūras akadēmijas nepilna laika neklātienes studijām”. 

Šobrīd nepilna laika neklātienes reflektanti var pieteikties, iesniedzot dokumentus klātienē, visa 

akadēmiskā gada garumā, izņemot jūliju un augustu, kad tiek uzņemti pilna laika klātienē studējošie. 

Pamatojoties uz Uzņemšanas komisijas lēmumu, reflektanti Uzņemšanas komisijas noteiktajā termiņā slēdz 

studiju līgumu par studijām LJA izvēlētajā nepilna laika neklātienes studiju programmā un tiek imatrikulēti ar 

rektora rīkojumu. 

 http://www.latja.lv/wp-content/uploads/2019/03/LJA-UznemsanasNot19-20R-1.pdf  

 L:\KVS\3_ Ieksejie normativie dokumenti\3_Senats\NOLIKUMI+NOTEIKUMI\Akt_Nolikumi  

 L:\KVS\2_Dokumenteto proceduru rokasgramata\Proceduras 

 

Formālās izglītības atzīšana 

Studiju kursu atzīšana tiek veikta, pamatojoties uz 2006. gada 24. aprīļa LJA Norādījumiem Nr.6 “Par 

studiju uzsākšanas kārtību vēlākos studiju posmos Latvijas Jūras akadēmijā” un Procedūru Nr. P6-1“Studiju 

procesa organizācija un vadība” un tajā iekļautajām apakšprocedūrām: 6.3.6. “Studiju kursu/prakšu atzīšana, 

kas apgūta LJA vai citā augstākās izglītības iestādē” un  6.3.7. “Studiju  kursu/prakšu atzīšana, kas apgūta 

ārvalstu mobilitātē”. 

Šajā akadēmiskajā gadā ir izskatīti 38 pieteikumi, no kuriem – 18 par ārvalstu mobilitātē apgūto studiju 

kursu atzīšanu studiju programmā “Ostu un kuģošanas vadība”, 13 par iepriekš apgūtajiem studiju kursiem 

tajā pašā vai līdzvērtīgā studiju programmā pirms kāda laika; 6 par citā augstākās izglītības iestādē apgūtajiem 

studiju kursiem un 1 par citā LJA studiju programmā apgūtajiem studiju kursiem. 

Reflektanti/studējošie iesniedz iesniegumu, izņemot tie, kuri norīkoti ārvalstu mobilitātē ERASMUS+ 

programmas ietvaros, un pievieno akadēmisko izziņu vai diplomu par iepriekš apgūto augstāko izglītību. Ja 

studējošais/reflektants ir bijis LJA studējošais, tad akadēmiskā izziņa nav obligāta, jo studiju kursu atzīšana 

notiek, pamatojoties uz LJA arhīvā atrodošos personas lietu. Komisija izskata katru pieteikumu un pieņem 

lēmumu atzīt vai neatzīt konkrētos studiju kursus. Tas ir maksas pakalpojums, un pieteicējam izmaksā 24,- 

EUR. Tiem studējošajiem, kuri norīkoti ārvalstu mobilitātē ERASMUS+ programmas ietvaros, par šo 

pakalpojumu nav jāmaksā. 

Pārskata periodā iesniegumu skaits ir samazinājies, pateicoties tam, ka studējošie, kuri netiek galā ar 

studijām pilna laika klātienē, izvēlas studiju veida maiņu, pārejot uz nepilna laika neklātieni, līdz ar to studiju 

kursu atzīšana nav nepieciešama, kā tas ir pie eksmatrikulācijas (2.1.tabula). 
                                                                                                                    2.1.tabula 

Iesniegumu skaita izmaiņas formālās izglītības atzīšanai 

2017./2018. akad.gads/2018./2019. akad.gads 

mailto:info@latja.lv
http://www.latja.lv/wp-content/uploads/2019/03/LJA-UznemsanasNot19-20R-1.pdf
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P
ro

g
ra

m
m

a
 

Erasmus+ 
studiju 

mobilitātē 
iegūto KP 
atzīšana 

Citā 
augstskolā 
iegūto KP 
atzīšana 

Citā LJA 
studiju 

programm
ā apgūto 

KP 
atzīšana 

Iepriekš 
esošajā 

LJA 
studiju 

programm
ā apgūto 

KP 
atzīšana 

JT-KV - 1/3 1/- 17/9 

JT-KM - 3/2 2/1 5/1 

JT-KEA - 3/1 - -/2 

OKV 13/18 1/- 2/- -/1 

KV-I - - - - 

KM-I - - - - 

KV-II - - - 1/- 

KM-II - - - 1/- 

JT - - - 1/- 

KOPĀ: 13/18 8/6 5/1 25/13 

KOPĀ 
VISI: 

51/38 

 
 

Profesionālās pieredzes/ iepriekš iegūtās neformālās izglītības atzīšana 

Šobrīd pieci studējošie ir izteikuši vēlmi izmantot profesionālajā pieredzē iegūtas prakses atzīšanu 

studiju programmā, līdz ar to tiek gatavots projekts jaunam normatīvajam dokumentam, balstoties uz 2018. 

gada 14. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 505 “Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā 

pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi”, kuru 

plānots ieviest 2019./2020. akad. gadā. 

 L:\KVS\2_Dokumenteto proceduru rokasgramata\Proceduras 

 L:\KVS\5_LJA noradijumi_instrukcijas\noradijumi 

 
1.6. Studējošo sasniegumu vērtēšanā izmantoto metožu un procedūru novērtējums, principi, kā tās tiek 

izvēlētas, kā tiek analizēta novērtēšanas metožu un procedūru atbilstība studiju programmu mērķu sasniegšanai 

un studējošo vajadzībām.  

Studējošo sasniegumu un studiju rezultātu vērtēšanas sistēmu un tās monitoringu nosaka vairāku LJA 

iekšējo normatīvo dokumentu kopums: LJA  31.03.2003. nolikums Nr.10 “Par semestru pārbaudēm Latvijas 

Jūras akadēmijā”, LJA procedūra P6-4 “Semestra pārbaudes”, kā arī studiju kursu apraksti. 

Tomēr LJA īstenotā SAM 8.2.3. projekta 1.darbības “Studiju programmu satura analīze, atbilstības 

novērtējums nozares attīstības vajadzībām” ietvaros veiktie pētījumi parāda nepieciešamību veikt studējošo 

sniegumu vērtēšanas sistēmas un tās sasaistes ar studiju rezultātiem pilnveidi akadēmijā. Pašreiz ir 

izgaismojušies divi iespējamie pilnveides virzieni: pirmkārt, šī sistēma ir jāveido vienota visā LJA un, otrkārt, 

ir jāaktualizē un savstarpēji jāsaskaņo studiju programmas, kā arī studiju kursu un tajos iekļauto tematu u.c. 

mērķi un sasniedzamie rezultāti un tālāk jāprecizē/jāpilnveido tiem atbilstošas novērtēšanas metodes un 

procedūras. 

 

 L:\KVS\3_ Ieksejie normativie dokumenti\3_Senats\NOLIKUMI+NOTEIKUMI\Akt_Nolikumi  

 L:\KVS\2_Dokumenteto proceduru rokasgramata\Proceduras 

 

1.7.Akadēmiskā godīguma principu un to ievērošanas mehānismu, kā arī iesaistīto pušu informēšanas veidu 

raksturojums un novērtējums. Norādīt izmantotos pret plaģiāta rīkus, sniedzot rīku un mehānismu 

piemērošanas piemērus  
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Autortiesību pārkāpuma definējums un LJA rīcība konstatēta plaģiāta gadījumā ir noteikta LJA 

19.03.2001. Noteikumos Nr.5 “Par LJA iekšējo kārtību studiju darbā” un Procedūrā Nr. P6-1 “Studiju procesa 

organizācija un vadība” iekļautajā apakšprocedūrā 6.3.5. “Autortiesību pārkāpumu konstatēšana”. 

Pārskata periodā akadēmiskā godīguma nodrošināšanai akadēmijā tika izmantots globālais plaģiātisma 

noteikšanas serviss www.plag.lv, kas ļauj ievērojami samazināt plaģiātisma iespējas. Ipaša uzmanība tika 

pievērsta studiju nobeigumu darbiem to izstrādes un aizstāvēšanas laikā, kā arī recenzējot. Plaģiātisma 

noteikšanas servisā augšupielādētais darbs tiek salīdzināts ar vairāk nekā 14 miljardiem mājaslapu, grāmatu, 

rakstu, studentu darbiem un citiem materiāliem.  

Lai turpmāk augstākā mērā nodrošinātu akadēmiskā godīguma principiem atbilstošu akadēmijas 

pētnieku darbības un studējošo noslēguma darbu kvalitāti, LJA īstenotā SAM 8.2.3. projekta 3.darbības 

ietvaros ir ieplānota un tiek īstenota apakšdarbība “Akadēmiskā godīguma moduļa izstrāde un aprobācija”: 

tiek veikts pētījums “Akadēmiskais godīgums – problēmsituāciju analīze un salīdzinājums Latvijas izglītības 

telpā”, kā arī meklētas sadarbības iespējas ar citām Latvijas augstskolām par pievienošanos plaģiāta kontroles 

sistēmai. 

Pārskata periodā oficiāli iesniegumi par plaģiāta konstatāciju studējošo darbā LJA administrācijā 

netika iesniegti. 

 

1.8. Norādīt tīmekļa vietnes (piemēram, mājaslapa), kurās tiek publicēta informācija par studiju virzienu un 

atbilstošajām studiju programmām (visās valodās, kādās studiju programmas tiek īstenotas), norādīt atbildīgos 

par tīmekļvietnē pieejamās informācijas atbilstību oficiālajos reģistros pieejamajai informācijai.  

 

 Informācija par studiju virzienu un atbilstošajām studiju programmām latviešu un angļu valodā ir 

publicēta: 

 http://www.latja.lv/bakalaura-studijas/ 

 http://www.latja.lv/en/bachelors/ 

 http://www.latja.lv/neklatiene/ 

 http://www.latja.lv/magistratura/ 

 http://www.latja.lv/en/masters/ 

 http://www.latja.lv/wp-content/uploads/2019/03/PZ_Meh%C4%81nika_I-un-II-

da%C4%BCa_GALA.pdf 

 http://www.latja.lv/wp-content/uploads/2019/03/PZ_Meh%C4%81nika_III-da%C4%BCa.pdf 

 http://www.latja.lv/wp-content/uploads/2019/03/PZ_Meh%C4%81nika_Pielikumi_GALA.pdf 

 

LJA Mājaslapā informāciju ievieto akadēmijas sabiedrisko attiecību speciālists. Atbildīgie par korektas 

informācijas ievietošanu ir studiju programmu direktori un prorektors. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitāte 
 

2.1. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitātes novērtējums studiju virziena ietvaros, sniegt 

piemērus konkrētām darbībām, kas nodrošina studiju programmu mērķu un rezultātu sasniegšanu, 

nepārtrauktu studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu pilnveidi, attīstību un darbības efektivitāti  

 

Lai nodrošinātu LJA studiju programmu mērķu un rezultātu sasniegšanu, nepārtrauktu studiju virziena 

un tam atbilstošo studiju programmu pilnveidi, attīstību un darbības efektivitāti, akadēmijā notiek šādas 

http://www.plag.lv/
http://www.latja.lv/bakalaura-studijas/
http://www.latja.lv/en/bachelors/
http://www.latja.lv/neklatiene/
http://www.latja.lv/magistratura/
http://www.latja.lv/en/masters/
http://www.latja.lv/wp-content/uploads/2019/03/PZ_Meh%C4%81nika_I-un-II-da%C4%BCa_GALA.pdf
http://www.latja.lv/wp-content/uploads/2019/03/PZ_Meh%C4%81nika_I-un-II-da%C4%BCa_GALA.pdf
http://www.latja.lv/wp-content/uploads/2019/03/PZ_Meh%C4%81nika_III-da%C4%BCa.pdf
http://www.latja.lv/wp-content/uploads/2019/03/PZ_Meh%C4%81nika_Pielikumi_GALA.pdf
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plānotas aktivitātes: ikgadējie vadības pārskati; iekšējie auditi; ikgadējie studiju virzienu (un programmu) 

pašnovērtējumu ziņojumi; klientu apmierinātības izzināšana un rezultātu analīze u.c.   

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

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

darbībām nākamā pārskata periodā, t. i. nākošajā akadēmiskajā gadā. Iekšējais kvalitātes audits notiek saskaņā 

ar LJA audita gada programmu. To veic LJA iekšējo auditoru grupa. LJA KVS ārējo auditu regulāri veic DNV 

GL Latvia SIA.  

Ikgadējos studiju virzienu (un programmu) pašnovērtējuma ziņojumus izskata LJA Senāts.  

LJA klientu u.c. ieinteresēto pušu (studējošo, darba devēju u.c.) apmierinātības izzināšanai LJA 

galvenokārt veic dažādas aptaujas.  

Par virziena pamatstudiju pozitīvām un negatīvām iezīmēm, izmaiņām un attīstības iespējām lemj 

atbilstoši profilējošo nodaļu un Zinātnes padomes sēdēs, izskatot valsts pārbaudījumu rezultātus, prakses 

rezultātus, studējošo un absolventu aptauju rezultātus, ar studiju materiālo un informatīvo nodrošinājumu 

saistītās lietas u.c. jautājumus. Izmaiņas studiju programmā var tikt izdarītas pēc studiju programmas direktora, 

docētāju, kā arī studējošo ierosinājuma. Visas izmaiņas studiju programmās un citi būtiski ar to īstenošanu 

saistītie problēmjautājumi tiek virzīti apspriešanai LJA Akadēmiskās padomes sēdēs un, ja nepieciešams, 

pieņemti atbilstoši lēmumi LJA Senātā.  

 

 

2.2. Studiju programmu izstrādes un pārskatīšanas sistēmas un procesu analīze un novērtējums, sniedzot 

piemērus jaunu studiju programmu izveides procesam studiju virzienā (t.sk. studiju programmu 

apstiprināšanai), studiju programmu pārskatīšanas procesam, mērķiem, regularitātei un iesaistītajām pusēm, to 

atbildībai. Norādīt atgriezeniskās saites iegūšanas un sniegšanas mehānismu, tajā skaitā darbā ar studējošajiem, 

absolventiem un darba devējiem 

 

Studiju programmu izveides un pārskatīšanas process ir noteikts LJA procedūrā P4 “Studiju un 

mācību kursu pamatdokumentu izstrāde  un uzturēšana”, kurā ir iekļautas četras savstarpēji saistītas 

apakšprocedūras: P4-1 “Studiju programmu izstrāde”, P4-2 “Studiju plānu izstrāde”, P4-3 “Studiju kursu 

pamatdokumentu izstrāde” un P4-4 “Studiju pamatdokumentu uzturēšana”. Gan jaunas studiju programmas, 

gan arī to grozījumi tiek apstiprināti LJA Senātā. 

        Programmu pārskatīšana notiek gan pēc LJA studējošo un mācībspēku ieteikumiem, gan starptautisko 

un nacionālo ekspertu un auditoru ieteikumiem, gan arī darba devēju un profesionālo organizāciju 

ieteikumiem, vienmēr ņemot vērā industrijas aktuālās vajadzības. 

        LJA programmu padziļināta pārskatīšana notiek LJA īstenotā SAM 8.2.3. projekta 1.darbības “Studiju 

programmu satura analīze, atbilstības novērtējums nozares attīstības vajadzībām” ietvaros, kā rezultātā tiks 

izstrādāts Pārmaiņu vadības un īstenošanas plāns LJA bakalaura studiju programmai “Ostu un kuģošanas 

vadība” piedāvājuma modernizācijai, par kuru, savukārt, jāiegūst starptautiskais peer review novērtējums. 

 Kopumā LJA programmu izstrādes un pārskatīšanas sistēma un procesi vērtējami, kā atbilstoši, tomēr 

minētā SAM 8.2.3. projekta īstenošanas rezultātā, domājams, tie tiks attīstīti tālāk. 

 

 L:\KVS\2_Dokumenteto proceduru rokasgramata\Proceduras 

 

2.3. Studējošo sūdzību un priekšlikumu iesniegšanas procedūras un/ vai sistēmas (izņemot studējošo aptauju 

veikšanu) raksturojums. Norādīt, vai un kādā veidā studējošajiem ir pieejama informācija par iespējām iesniegt 

sūdzības un priekšlikumus, kādā veidā tiek paziņots par sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas rezultātiem un 

veiktajiem uzlabojumiem studiju virzienā vai atbilstošajās studiju programmās, sniegt piemērus  

 

Studējošo sūdzību un apelāciju izskatīšana process ir noteikts LJA procedūrā P1-6 “Sūdzību un 

apelāciju izskatīšana”, kura pārskata periodā, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, ir koriģēta: pievienoti šī 

procesa raksturotāji, precizēts rīcības apraksts, kā arī aktualizēts saistošo dokumentu saraksts. 

Pārskata periodā ir izskatīta viena apelācija. To 2018. gada 18. decembrī bija iesniegusi LJA studiju 

programmas “Ostu un kuģošanas vadība” 5. kursa studente. Iesniegtās apelācijas būtība – pretenzijas pret 

aizstāvētā diplomdarba vērtējumu. Apelācijas sūdzības izskatīšanai ar LJA rektora 21.12.2018. rīkojumu 

Nr.04.6/98 tika izveidota Apelācijas komisija. Apelācijas komisijas lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt, tā ir 
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nepamatota, kam pēc komisijas argumentu izskatīšanas piekrita arī apelācijas iesniedzēja. Apelācijas komisijas 

blakus lēmums: pilnveidot procedūru, lai tā būtu izprotama viennozīmīgi. 
 

2.4. Informācija par augstskolas/ koledžas izveidoto statistikas datu apkopošanas mehānismu, norādīt, kādi 

dati, cik regulāri tiek apkopoti, kā iegūtā informācija tiek izmantota studiju virziena pilnveidei  

 

LJA statistikas datus, galvenokārt apkopo Studiju daļa. Studējošo dati tiek apkopoti vienreiz mēnesī 

un importēti Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS), tāpat vienreiz gadā dati par LJA kopumā tiek 

apkopoti Centrālajai statistikas pārvaldei un attiecīgi izsūtīti Izglītības un zinātnes ministrijai un LJA nodaļām. 

Reizi trijos mēnešos tiek apkopoti dati par studējošo kustību LJA un iesniegti grāmatvedībai. Katru septembri 

tiek apkopoti imatrikulēto studējošo dati Latvijas Jūras administrācijas Jūrnieku reģistram. Katru gadu līdz 5. 

septembrim tiek iesniegti dati par imatrikulētajiem studējošajiem, absolventiem un studiju maksu Izglītības un 

zinātnes ministrijā. Pēc katra izlaiduma tiek apkopoti dati par absolventu skaitu. Datus apkopo LJA studiju 

informatīvā sistēmā „WIN-Students”, tomēr tajā nav paredzētas plašas opcijas dažāda veida datu atlasei un 

automātiskai apstrādei, līdz ar to liela daļa informācijas tiek apstrādāta manuāli, ievadot datus EXCEL 

programmā, kas ir ļoti laikietilpīgi. 

Datu apkopojums tiek izmantots studiju virzienu pašnovērtējumu izstrādē, tajos veicamajās analīzēs, 

studiju programmu pilnveidē, valsts finansēto studiju vietu pārdalē, dažāda veida LJA prezentācijās u.c. 

gadījumos. 

LJA Personāla un juridiskā daļa statistikas atskaites sniedz līdz kārtējā dada 10.oktobrim. Datu 

apstrādes programma SolCraft nedod iespēju datus apstrādāt automātiski. Datu apstrāde notiek manuāli. 

 
2.5. ESG 1. daļā iekļauto standartu integrēšanas raksturojums un novērtējums. Norādīt, kurš/-i no ESG 1. daļas 

standartiem tiek uzskatīti kā izaicinājums un, kuriem tiek pievērsta pastiprināta vērība 

 

 ESG (Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā) 1.daļā 

iekļauto standartu integrēšanas LJA KVS raksturojums un novērtējums sniegts 2.2.tabulā. 

  
                                                                                                                      2.2.tabula 

ESG 1.daļā iekļauto standartu integrēšanas LJA KVS raksturojums un novērtējums 

1.daļas standarti Standartu integrēšanas raksturojums un novērtējums 

1.1.Kvalitātes nodrošināšanas politika.                 

Augstskolām jābūt kvalitātes nodrošināšanas 

politikai. Tai jābūt publiskotai, un tā ir daļa 

no stratēģiskās vadības. Politika jāizstrādā un 

jāievieš iekšējām iesaistītajām pusēm, 

izmantojot atbilstošas struktūras un 

procedūras un iesaistot ārējās iesaistītās 

puses. 

 

      Kvalitātes nodrošināšanas (ESG izpratnē) resp. kvalitātes vadības 

politika ir integrēta LJA kvalitātes vadības sistēmā (KVS) un kopā ar 

procesu norises rīcību aprakstiem – procedūrām ir LJA KVS stūrakmeņi. 

      LJA kvalitātes politika ir publiskota, un tā ir daļa no stratēģiskās 

vadības.  

1.2.Programmu izstrāde un 

apstiprināšana.  

Augstskolām jābūt procedūrām studiju 

programmu izstrādei un to apstiprināšanai. 

Programmas jāizstrādā tā, lai programmas 

atbilstu tām izvirzītajiem mērķiem, tajā skaitā 

sagaidāmajiem mācīšanās rezultātiem. 

Programmas apguves rezultātā iegūstamajai 

kvalifikācijai jābūt skaidri noteiktai un 

aprakstītai, un attiecinātai uz atbilstošo 

augstākās izglītības līmeni nacionālajā 

kvalifikāciju ietvarstruktūrā, kā rezultātā tā 

tiek attiecināta arī uz Eiropas Augstākās 

izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūras 

atbilstošo līmeni. 

      Studiju programmu izstrādi, apstiprināšanu un uzturēšanu nosaka LJA 

process P4 “Studiju un mācību kursu pamatdokumentu izstrāde un 

uzturēšana”, kurā ir iekļautas četras savstarpēji saistītas procedūras: P4-

1 “Studiju programmu izstrāde”, P4-2 “Studiju plānu izstrāde”, P4-3 

“Studiju kursu pamatdokumentu izstrāde” un P4-4 “Studiju 

pamatdokumentu uzturēšana”. Gan jaunas studiju programmas, gan arī to 

grozījumi tiek apstiprināti LJA Senātā. 

       Saskaņā ar minētajām procedūrām studiju programmas tiek 

izstrādātas tā, ka tās atbilst programmu raksturojumā noteiktajiem 

parametriem t.sk. izvirzītajiem mērķiem un sagaidāmajiem mācīšanās 

rezultātiem. 

       Programmas apguves rezultātā iegūstamā kvalifikācija ir skaidri 

noteikta un aprakstīta programmas raksturojumā, turpat ir sniegtas norādes 

uz atbilstošo augstākās izglītības līmeni nacionālajā un Eiropas Augstākās 

izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrā. 
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1.3.Studentcentrēta mācīšanās, 

pasniegšana un novērtēšana. 

 Augstskolām jānodrošina, ka programmas 

tiek īstenotas tā, lai iedrošinātu studentus 

aktīvi iesaistīties studiju procesa veidošanā, 

un ka studentu sekmju vērtēšana atbilst šai 

pieejai. 

     LJA nodrošina, ka programmas tiek īstenotas tā, lai iedrošinātu 

studentus aktīvi iesaistīties studiju procesa veidošanā, un ka studentu 

sekmju vērtēšana atbilst šai pieejai. 

     Studējošo sasniegumu un studiju rezultātu vērtēšanas sistēmu un tās 

monitoringu nosaka vairāku LJA iekšējo normatīvo dokumentu kopums: 

LJA  31.03.2003. nolikums Nr.10 “Par semestru pārbaudēm Latvijas Jūras 

akadēmijā”, LJA procedūra P6-4 “Semestra pārbaudes”, kā arī studiju 

kursu apraksti. 

     LJA procedūra P7 “Valsts pārbaudījumi” paredz studiju programmas 

apguves novērtēšana un valsts atzītas kvalifikācijas un/vai grāda piešķiršanu. 

    Studējošo sūdzību iesniegšana un izskatīšana notiek saskaņā ar LJA 

procedūru  P1-6 “Sūdzību un apelāciju izskatīšana”. Ja nepieciešams, tiek 

veikta padziļināta iepējamo neatbilstību/nekensekvences cēloņu 

izvērtēšana un novēršana. 

     Studējošo priekšlikumus pieņem un izskata ar to būtību saistītās LJA 

institūcijas, struktūrvienības vai atbildīgie darbinieki. Piem., studējošo 

aptaujās izteiktie priekšlikumi tiek izvērtēti attiecīgo nodaļu sēdēs, 

studējošo-Senāta locekļu priekšlikumi – LJA Senātā u.c. 

1.4.Studentu imatrikulācija, studiju gaita, 

kvalifikāciju atzīšana un sertifikācija. 
Augstskolām konsekventi jāpielieto iepriekš 

noteiktus un publicētus noteikumus, kuri 

apraksta visu studenta “studiju dzīvi”, piem., 

studenta uzņemšanu, studiju gaitu, viņa 

kvalifikāciju atzīšanu un sertifikāciju. 

     Kārtību, kādā notiek reflektantu uzņemšana studiju programmās 

Latvijas Jūras akadēmijā, nosaka LJA Senāta apstiprinātie ikgadējie LJA 

noteikumi “Uzņemšanas noteikumi Latvijas Jūras akadēmijā”. Reflektantu 

uzņemšanu praktiski nodrošina LJA Uzņemšanas komisija, kas darbojas 

saskaņā ar LJA 27.09.2004. Nolikumu Nr.20 “Par studējošo un 

izglītojamo uzņemšanu Latvijas Jūras akadēmijā un Latvijas Jūras 

akadēmijas Jūrskolā”, LJA procedūra P5 „Uzņemšana”, kā arī ikgadējiem 

uzņemšanas noteikumiem LJA. 

     LJA procedūra P1-2 “Orientācija uz klientiem” paredz informācijas 

savākšanu, apkopošanu un studentu studiju gaitas monitoringu.  

     Studiju kursu atzīšana tiek veikta, pamatojoties uz 24.04.2006. LJA 

Norādījumiem “Par studiju uzsākšanas kārtību vēlākos studiju posmos 

Latvijas Jūras akadēmijā” un Procedūru Nr. P6-1 “Studiju procesa 

organizācija un vadība” un tajā iekļautajām apakšprocedūrām: 6.3.6. 

“Studiju kursu/prakšu atzīšana, kas apgūta LJA vai citā augstākās 

izglītības iestādē” un 6.3.7. “Studiju kursu/prakšu atzīšana, kas apgūta 

ārvalstu mobilitātē”.  

     Neformālās izglītības un profesionālās pieredzes atzīšanas gadījumu 

pārskata periodā netika veikti. 

     LJA procedūra P8 “Diplomēšana un sertificēšana”paredz valsts atzīta 

dokumenta (piemēram, diploma, sertifikāta) izsniegšanu. 

1.5.Mācībspēki. 

Augstskolām/ koledžām jānodrošina savu 

mācībspēku kompetence. Procedūrām 

mācībspēku pieņemšanai darbā un personāla 

attīstībai jābūt taisnīgām un atklātām. 

    LJA nodrošina savu mācībspēku kompetenci. LJA ir izstrādāta 

vienota personāla plānošanas un atlases sistēma, kas aprakstīta 

procedūrā P2-1 “Personāla vadība” un LJA 24.02.2003. noteikumos 

Nr.4 “Par akadēmiskā personāl vadību Latvijas Jūras akadēmijā”. 

    Jūrniecības izglītība ir viena no izglītības jomām Latvijā, kas tiek 

reglamentēta starptautiski. JR pārrauga jūrniecības izglītības iestāžu un 

programmu īstenošanas atbilstību STCW (ar pielikumiem) Konvencijas 

un Kodeksa, kā arī ES Direktīvu un citu saistošo starptautisko tiesību aktu 

prasībām. LJA tiek uzturēta un regulāri pilnveidota Kvalitātes vadības 

sistēma, kuras ietvaros ārējie auditori veic ikgadēju izglītības procesa 

auditu LJA. No jūrniecības industrijas mācībspēku profesionālajām 

zināšanām un prasmēm ir atkarīga topošo jūras virsnieku veiksmīga 

iesaiste darba tirgū. 

    Ņemot vērā augstāk norādīto, LJA ir izstrādājusi pasākumu plānu, lai 

profesionālo priekšmetu docētāji un arī vispārējo priekšmetu docētāji 

varētu pilnveidot savam profesionālajam darbam nepieciešamās zināšanas 

un prasmes. Pasākumu plānu ir iecerēts īstenot Eiropas Savienības fondu 

darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā 

atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko 

personālu stratēģiskās specializācijas jomās" LJA iespējamā projekta 

ietvaros. 

1.6.Mācību resursi un atbalsts studentiem. 

Augstskolām jābūt atbilstošam 

finansējumam, lai nodrošinātu mācīšanās un 

mācīšanas darbības un garantētu atbilstošu un 

viegli pieejamu mācīšanās resursu klāstu un 

studentu atbalsta nodrošināšanu. 

   Audi tor i ju  un  mācīb u  laborator i ju ,  iekār tu  un 

apr īko ju ma,  kā  ar ī  in format īvā nodro šināju ma uzturēšana  

un  p i lnveidošana LJA not i ek saskaņ ā ar  p ro cedūrā m P6-5 

“Studi ju  pro cesa  in fo rmat īvai s  nodrošin āju ms” un  P6 -7  

“Studi ju  pro cesa  materiāli tehniskais nodrošināju ms”.  Iekšējās 

kvalitātes nodrošināšanas sistēma nodrošina, ka visi resursi atbilst 
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mērķiem, kuriem tie ir paredzēti, ka tie ir pieejami, un studenti ir informēti 

par viņiem pieejamajiem pakalpojumiem. 

    Atbalsts studentiem, skat.3.7.sadaļā. 

1.7.Informācijas vadība.              
Augstskolām jāvāc, jāanalizē un jāizmanto 

nepieciešamā informācija efektīvai 

programmu pārvaldei un citām aktivitātēm. 

    LJA pastāvīgi  ievāc, analizē un izmanto iegūto informāciju efektīvai 

programmu pārvaldei un citām aktivitātēm. Galvenā apkopojamā 

informācija satur: augstskolas galvenos darbības rādītājus; studentu 

kontingenta profilu;  studentu studiju gaitas, sekmju un atbiruma 

rādītājus; studentu un absolventu aptaujas;  pieejamie mācību līdzekļi un 

atbalsts studentiem. 

     Informācijas analīze ir pieejama ikgadējā Vadības pārskatā un 

pasnovērtējuma ziņojumos, nodaļu/katedru sēdes protokolos, u.c. 

1.8.Sabiedrības informēšana. 

Augstskolām/ koledžām regulāri jāpublicē 

skaidra, precīza, objektīva, aktuāla un viegli 

pieejama informācija par savu darbību, tajā 

skaitā arī par piedāvātajām programmām. 

    LJA mājaslapā regulāri tiek publicēta skaidra, precīza, objektīva, 

aktuāla un viegli pieejama informācija par LJA darbību, tajā skaitā arī 

par piedāvātajām programmām. 

1.9.Programmu apsekošana un regulāra 

pārbaude  

Augstskolām/ koledžām nepārtraukti 

jāapseko un periodiski jāizvērtē savas 

programmas, lai pārliecinātos, ka nospraustie 

mērķi tiek sasniegti un tie atbilst studentu un 

sabiedrības vajadzībām. Pārskatīšana 

nodrošina programmu nepārtrauktu 

pilnveidošanu. Par visiem plānotajiem vai 

īstenotajiem pasākumiem jāinformē visas 

iesaistītās puses. 

    LJA nepārtraukti apseko un periodiski izvērtē savas programmas, lai 

pārliecinātos, ka nospraustie mērķi tiek sasniegti un tie atbilst studentu 

un sabiedrības vajadzībām. Pārskatīšana nodrošina programmu 

nepārtrauktu pilnveidošanu. Par visiem plānotajiem vai īstenotajiem 

pasākumiem tiek informētas visas iesaistītās puses. 

    Izvērtēšanas un pārskatīšanas procesos tiek novērtēts: programmas 

saturs, ņemot vērā jaunāko pētījumu rezultātus konkrētajā nozarē, tādējādi 

nodrošinot programmas aktualitāti; sabiedrības mainīgās vajadzības; 

studentu mācību noslodze, studiju virzība un absolvēšana; studentu 

sekmju vērtēšanas procedūru efektivitāte; studentu gaidas, vajadzības un 

viņu apmierinātība ar programmu; studiju vide, atbalsta dienesti un to 

atbilstība programmas mērķim. Akadēmija nepārtraukti pilnveido KV-

sistēmas piemērotību, atbilstību un efektivitāti, kā arī procesus. 

Akadēmijas viens no stratēģiskiem virzieniem ir KV-sistēmas 

nepārtraukta pilnveidošanās ar mērķi nodrošināt klientu apmierinātību. 

   Akadēmijā tiek veikti analīzes un novērtēšanas rezultāti un vadības 

pārskata rezultāti, lai apliecinātos, ka vietās, kur sniegums ir nepietiekams 

vai ir izmantojamas iespējas, tās tiek izskatītas kā nepārtrauktas pilnveides 

daļa.  

1.10. Cikliska ārējā kvalitātes 

nodrošināšana. 

Augstskolas/ koledžas ir pakļautas cikliskai 

ārējai kvalitātes nodrošināšanai saskaņā ar 

ESG. 

    Kvalitātes nodrošināšana ir nepārtraukts process, kas nenoslēdzas ar 

ārējo atgriezenisko saiti, ziņojumu, vai tām sekojošām pēcnovērtējuma 

darbībām augstskolā. Augstskola nodrošina, ka progress pēc iepriekšējās 

ārējās kvalitātes nodrošināšanas ir ņemts vērā, gatavojoties nākamajai. 

 

Jēdziens “kvalitātes nodrošināšana” šajā dokumentā (ESG) ir lietots, ietverot visas darbības 

nepārtrauktas pilnveides ciklā (t. i. nodrošināšanas un pilnveides darbības). Ja nav noteikts citādi, tad šajā 

dokumentā ar iesaistītajām pusēm jāsaprot visi iesaistītie augstskolas iekšienē, ieskaitot studentus un 

personālu, kā arī ārējās iesaistītās puses: darba devēji un citi augstskolu/ koledžu ārējie partneri. 

LJA pastiprināta uzmanība tiek pievērsta šādiem ESG standartiem: 1.2.Programmu izstrāde un 

apstiprināšana, 1.3.Studentcentrēta mācīšanās, pasniegšana un novērtēšana, 1.5.Mācībspēki, 1.6.Mācību 

resursi un atbalsts studentiem. 
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III. STUDIJU PROGRAMMAS “OSTU UN KUĢOŠANAS 

VADĪBA” RAKSTUROJUMS 
1. Studiju programmas “OSTU un KUĢOŠANAS VADĪBA” parametri 

1.1 Studiju programmas “OSTU un KUĢOŠANAS VADĪBA” parametri. 

 

Studiju programmas nosaukums:  OSTU un KUĢOŠANAS VADĪBA 

Studiju programmas nosaukums angļu valodā  Port and shipping management 

Studiju programmas kods saskaņā ar Latvijas 

izglītības klasifikāciju  

42840 

Studiju programmas veids un līmenis  Profesionālā bakalaura studiju programma 

Iegūstamais kvalifikācijas līmenis (EKI)  Piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija 

Profesijas kods profesiju klasifikatorā   

Studiju programmas apjoms (KP)  182 (ECTS 273) 

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

pilna laika klātiene  4 gadi un 3 mēneši,  Latviešu un angļu 

nepilna laika neklātiene  5 – 9 gadi Latviešu un angļu 

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

Rīga, LV-1016, Latvija 

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

Uzņemšanas prasības  Vidējā vispārējā vai vidējā profesionālā izglītība 

Piešķiramais grāds, profesionālā kvalifikācija 

vai grāds un profesionālā kvalifikācija 

Profesionālā bakalaura grāds vadībā un 

administrēšanā, Ostu un kuģošanas vadības 

speciālists 

Studiju programmas mērķis  1.Turpināt sadarbību ar Jūrniecības nozares 

institūcijām. 

2.Turpināt studiju plānu un studiju kursu aprakstu 

korekciju, lai uzlabotu studiju kvalitāti. 

3.Modernizēt esošās un iegādāt jaunas, 

jūrniecības un transporta nozarei atbilstošas 

iekārtas. 

4.Turpināt jaunu pasniedzēju piesaisti studiju 

procesam, aktualizēt pasniedzēju zinātnisko 

darbību un kvalifikācijas paaugstināšanu. 

5.Turpināt ERASMUS programmu  izmantošanu, 

lai nodrošinātu studijas ārzemju augstskolās un 

mācību spēku apmaiņu. 

6.Uzturēt kvalitātes vadības sistēmas atbilstību 

ISO 9001:2008 prasībām, vienlaikus nodrošinot 

nacionālo un starptautisko reglamentēto prasību 

izpildi. 

7. Turpināt pilnveidot mūsdienīgu akadēmijas 

izglītības un mācību bāzi Daugavgrīvā, Flotes ielā 

12k-1, Rīgā, LV-1016 

8. Turpināt starptautisko sadarbību jūrniecības un 

transporta speciālistu sagatavošanas un 

pētniecības jomās īstenojot Boloņas deklarāciju 

par vienotas Eiropas augstākās izglītības telpas 

izveidi. 
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9. Panākt papildresursu  piesaisti mācību procesa 

tehniskajam nodrošinājumam. 

10. Sniegt studējošiem sekmīgam praktiskam 

darbam un konkurētspējai pietiekamas zināšanas, 

prasmes un iemaņas, kā arī domāšanas spēju 

(intelektu) un komunikatīvo kompetenci. 

Studiju programmas uzdevumi 1.Sagatavot studējošos par augstas klases 

jūrniecības un transporta speciālistiem, 

vadītājiem ar izteiktām līdera spējām, augstu 

motivāciju un profesionālo kompetenci. 

2.Studējošā kā līdera veidošanu un viņa 

personības attīstību vadošiem amatiem.  

3.Izveidot speciālistus atbilstoši profesionālās 

kvalifikācijas prasībām.  

4.Veicināt studējošos gūt teorētisku izpratni un 

praktiskās iemaņas, attīstīt studējošo analītiskās 

spējas, formulēt un pieņemt objektīvus lēmumus. 

5.Apgūt Jūrniecības nozares profesijas atbilstoši 

profesionālās kvalifikācijas prasībām.  

6.Latvijas Jūras akadēmijā profesionālā bakalaura 

grāda ieguvušos absolventos mudināt vēlmi 

studijām maģistrantūrā.  

7.Gūt zināšanas jūrniecības nozares jautājumos, 

kuras praktiski lietojamas darba tirgū. 

8.Veicināt studējošos apgūt pašizglītošanās un 

pētniecības darba iemaņas, studējot nozares 

literatūru, veicot pētījumus, pildot semestra, kursa 

un diploma darbus, gatavojot projektus u.c. veida 

uzdevumus, saistītus ar jūrniecības, nozari.  

9.Veicināt studiju programmas satura un studiju 

procesa tālāko pilnveidi atbilstoši attīstības 

plāniem, uzdevumiem un tehnoloģiju attīstībai. 

10.Turpināt sadarbību ar jūrniecības 

uzņēmumiem un ostu termināliem prakses vietu 

organizēšanā, lai studējošie iegūtu atbilstošu 

praktisko pieredzi nozares uzņēmumos. 

11.Turpināt akadēmijas mācībspēku paaudžu 

maiņu, vienlaikus uzturot nepieciešamo 

kvalifikāciju un kompetenci. 

12.Saglabāt jaunuzņemto studējošo skaitu 

programmā līdz 30 personām. 

Sasniedzamie studiju rezultāti Beidzot studiju programmu, absolventi iegūst 

profesionālo bakalaura grādu vadībā un 

administrēšanā un profesionālo kvalifikāciju ostu 

un kuģošanas vadības speciālists, kas atbilst 5. 

profesionālās kvalifikācijas līmenim. 

Profesionālais statuss dod tiesības strādāt ostu un 

kuģošanas pārvaldes jomā, kā arī turpināt studijas 

maģistra akadēmiskā grāda ieguvei 
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Studiju programmas noslēgumā paredzētais 

noslēguma pārbaudījums  

- recenzēta diplomdarba publiska aizstāvēšana; 

 
 

1.2 Studiju programmas “Ostu un kuģošanas vadība” studējošo skaits uz 2018.gada 1.oktobri – 103. 

Studentu imatrikulācija: 

Salīdzinot uzņemto studējošo skaitu 2018./2019. ar 2017./2018. akadēmiskajā studiju gadā studiju 

programmā “Ostu un kuģošanas vadība” novērojamās izmaiņas. Uzņemto studējošo skaits 

2018./2019. akadēmiskajā gadā ir samazinājies par 7 studentiem. Būtisku izmaiņu studentu skaita 

izmaiņā nav novērota. 

Pielikumā pārskatāmā formā pievienoti statistikas dati par studējošajiem pārskata periodā.  

 

1.3 Studiju programmas “Ostu un kuģošanas vadība” nosaukums, iegūstamā grāda un profesionālās 

kvalifikācijas, mērķi un uzdevumi, kā arī uzņemšanas nosacījumi savstarpēji atbilst prasībām. 

 

2. Studiju saturs un īstenošana 

2.1 Studiju procesa plānošana, organizācija un realizācija notiek saskaņā ar Latvijas Republikas 

Satversmi, Izglītības likumu, Augstskolu likumu, Profesionālās izglītības likumu, Zinātniskās 

darbības likumu un LJA Satversmi. Studiju kursu saturs regulāri tiek novērtēts un vajadzības 

gadījumā aktualizēts atbilstoši nozares, darba tirgus vajadzībām un zinātnes tendencēm. Studiju 

programmas īstenošanā tiek iesaistīti vies docētāji no nozares uzņēmumiem. Studiju kursa apraksti 

pēdējo reizi ir aktualizēti Jūras transporta nodaļas sēdē 2018.gada 22. jūnijs, protokola Nr. 9, un tie 

ir pieejami Jūras Transporta nodaļā. Studiju kursu atbilstību nozares un darba tirgus prasībām 

apliecina Valsts pārbaudījumu rezultāti un pozitīvie komentāri un vērtējumi no komisijas puses. 

Valsts pārbaudījumu rezultāti studiju programmā “Ostu un kuģošanas vadība” salīdzinot ar 

iepriekšējo periodu ir pazeminājušies vidēji par 0,4 ballēm (no vidējā vērtējuma 7,7 uz 7,3 balles).  

2.2 Studiju kursu savstarpējā sasaiste vērtējama kā nozares prasībām un sasniedzamajiem rezultātiem 

atbilstoša.  

Studiju programmu mērķi un uzdevumi, sasniedzamie rezultāti fundamentāli atspoguļo visu 

programmu studiju kursu un prakšu ietvaros iegūstamo zināšanu, prasmju un kompetenču kopumu. 

Studiju kursos iekļautā informācija kā mērķi, rezultāti, tēmas, u.c.veida detalizētākas informācijas 

izklāsts ir atspoguļots katrā konkrētā studiju kursa aprakstā.  

2.3 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, īstenojot studentcentrētas izglītības principus. Beidzot 

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

vadībā un administrēšanā, kas atbilst 5. profesionālās kvalifikācijas līmenim. Tas dod tiesības 

strādāt ostu un kuģošanas pārvaldes jomā, kā arī turpināt studijas maģistra akadēmiskā grāda 

ieguvei. 

Studiju īstenošanā izmantotās metodes (studiju un vērtēšanas) ir vērtējamas kā pozitīvas un 

atbilstošas studiju kursu rezultātu un studiju programmas mērķu sasniegšanai.  

Studiju programmu apguves laikā kārtojamo pārbaužu veidi: eksāmeni, ieskaites, studiju darbi. 

LJA studiju programmu apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens un ieskaite. Minimālais 

studiju kursa apjoms, lai organizētu eksāmenu ir 2 kredītpunkti.  

Pie semestra pārbaudījuma konkrētajā studiju kursā studējošo pielaiž, ja studējošais ir nokārtojis 

visus studiju kursa aprakstā paredzētos semestra darbus. Jautājumu par studējošā pielaišanu pie 
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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.  

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. 

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

priekštatu un izpratni par kuģa uzbūvi, ekspluatāciju un darba organizāciju uz tā, pērējās krasta 

prakses 38KP apjomā jūrniecības uzņēmumos. Studējošiem atbalstu prakses meklēšanā un 

noformēšanā sniedz prakses plānotājs sadarbībā ar studiju programmas direktoru. Studējošam 

prakses laikā jāizpilda noteiktie prakses uzdevumi un jāuzraksta prakses atskaite. Atgriežoties no 

prakses studējošais divu darba dienu laikā aizpilda pēcprakses aptaujas anketu un reģistrējas 

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

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

nodaļas sēdēs, kā arī sadarbojoties ar prakses plānotāju. 

2.5 Studējošo diplomdarbu tēmas izvēlētas atbilstoši nozares prasībām un iespējām izstrādāt pētījumu 

atvēlētajā laikā. Par diplomdarba vadītājiem un recezentiem tiek nozīmēti gan akadēmiskais 

personāls gan nozares pārstāvji.   

Apkopojums un komentāri par diplomdarbu vērtējumiem - studiju programma “Ostu un kuģošanas 

vadība” apgūta labi, ar vidējo atzīmi 7,3. Studiju procesā trūkumi nav konstatēti.  
Pielikumā pievienoti:  

 tabula par studiju programmas atbilstību valsts izglītības standartam; 

 studiju kursu kartējumu studiju programmas studiju rezultātu sasniegšanai;  

 studiju programmas plānu (katram studiju programmas īstenošanas veidam un formai);  
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 studiju programmas studiju kursu (moduļu) aprakstus.  

 

2.6 Studējošo aptauju rezultātu analīze  2018./2019. akadēmiskā gada pavasara semestrī 

studējošo aptaujā tika ietverts 1 docētājs, kas pasniedz lekcijas studiju programmā “Ostu un 

kuģošanas vadība”. Aptaujas rezultāti vērtējami ļoti pozitīvi. Aptauju rezultāti tiek analizēti 

nodaļas sēdēs, apspriesti ar saistošajiem docētājiem un citām struktūrvienībām, dati tiek analizēti 

vairāku gadu griezumā un izmantoti studiju satura un kvalitātes pilnveidei, kā arī docētāju darba 

kvalitātes izvērtēšanai. 

2.7 Absolventu un darba devēju aptauju rezultātu analīze 
2018./2019.akad.g. 21 bakalaura studiju programmas “Ostu un kuģošanas vadība” absolventi tika 

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

Izvērtējot anketēšanas rezultātā sniegtās atbildes, var secināt, ka 29% (iepriekš 17%) no 

aptaujātajiem studiju programmu kopumā vērtē kā labu, savukārt 71% (iepriekš 83%) kā viduvēju. 

Jāatzīmē, ka neviens no respondentiem nav novērtējis programmu kā sliktu. 62% (iepriekš 75%)  

respondentu uzskata, ka studiju procesa organizācija kopumā bijusi viduvēja, 33% (iepriekš 17%) 

uzskata, ka laba, bet 5% (iepriekš 8%) uzskata, ka slikta. 14% (iepriekš 50%)  absolventu uzskata, 

ka LJA studiju procesa tehniskais nodrošinājums bija pietiekams, 62% (iepriekš 33%) uzskata, ka 

apmierinošs, bet 24% (iepriekš 17%) uzskata, ka nepietiekams. 48% (iepriekš 67%)  absolventu 

uzskata, ka LJA studiju procesa informatīvais nodrošinājums bija pietiekams, 48% (iepriekš 8%) 

uzskata, ka apmierinošs, bet 4% (iepriekš 25%) uzskata, ka  neapmierinošs. 
Visu mācībspēku darbu kopumā respondenti novērtēja : 

Pieejamība 48% novērtē kā “labi”; 

Konsultācijas 57% novērtē kā “ļoti labi”; 

Sapratne 52% novērtē kā “ļoti laba”. 

 Diemžēl, respondentu ļoti mazā skaita dēļ, kad viens respondents atbilst 4,76%, iegūtie dati ir jāvērtē 

ļoti piesardzīgi un praktiski nevar būt par pamatu būtiski izmaiņu veikšanai. 

Darba devēju aptauja (ar Valsts pārbaudījuma komisijā uzaicinātiem pārstāvjiem) tiek veikta katru 

gadu uzreiz pēc Valsts pārbaudījuma “Diplomdarbs. Diskusiju laikā (14.12.2019) konstatēts, ka studiju 

programma “ Ostu un kuģošanas vadība”  atbilst transporta nozares darba tirgus prasībām, vērtējuma pozitīvi. 

Kopumā vērtējot, zināšanu līmenis ir saglabājies iepriekšējā līmenī, trūkumi nav novēroti, nav nepieciešamas 

būtiskas izmaiņas. 

 

 

3. Studiju programmas resursi un nodrošinājums 
3.1 Auditoriju un mācību laboratoriju, iekārtu un aprīkojuma, kā arī informatīvā 

nodrošinājuma uzturēšana un pilnveidošana LJA notiek saskaņā ar procedūrām P6 -

5 “Studiju procesa informatīvais nodrošinājums” un P6-7 “Studiju procesa  materiāli 

tehniskais nodrošinājums”.  
Studiju procesa nodrošināšanai tiek izmantoti 210 dažāda veida datori, 23 projektori, 2 interaktīvās 

tāfeles, 7 televizori. Auditorijās un pasniedzēju telpās ir interneta pieslēgums, kas tiek izmantots 

nodarbību sagatavošanā un vadīšanā. Datori ir nodrošināti ar studiju procesam nepieciešamo 

programmatūru. LJA teritorijā ir pieejams bezmaksas bezvadu internets. 

Auditoriju kopējais skaits ir ap 40, ieskaitot mācību laboratorijas un darbnīcas. Akadēmijā ir 10 

datorklases no 9 līdz 21 darba vietām katrā. 

Pārskata periodā ir uzlabojušies augstskolas materiāli tehniskā nodrošinājuma rādītāji. Katru gadu 

palielinās to auditoriju skaits, kas ir aprīkotas ar stacionāru datoru un projektoru. 

LJA bibliotēka nodrošina pieeju studiju virzienam atbilstošai informācijai, studiju un pētniecības 

nolūkiem, piedāvājot bibliotēkas krājumā esošos informācijas resursus, kā arī pasūtot informācijas 

resursus no citām bibliotēkām. Bibliotēka lieto integrēto bibliotēku informācijas sistēmu ALEPH 
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500 un piedalās valsts nozīmes bibliotēku kopkataloga veidošanā. Bibliotēka nodrošina studiju 

procesā nepieciešamo mācību un uzziņu literatūru, pieeju datu bāzēm un preses izdevumiem, sniedz 

pakalpojumus augstskolas studentiem un akadēmiskajam personālam – datorizētas darba vietas 

ikdienas studiju procesā, kopēšanas, drukāšanas u.c. pakalpojumus. Bibliotēkas krājuma 

komplektēšana notiek saskaņā ar LJA studiju programmām, kuras balstās uz starptautisko 

konvenciju STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and 

watchkeeping for Seafarers) un sadarbībā ar LJA akadēmisko personālu. Kopējais augstskolas 

bibliotēkas dokumentu (fizisko vienību) kopskaits: 25757, t.sk. grāmatas - 23 016, elektroniskie 

dokumenti – 35, audiovizuālie dokumenti – 18, nepublicētie dokumenti – 914. 

Bibliotēka piedāvā studentiem, pasniedzējiem, augstskolas darbiniekiem konsultācijas par e-

pakalpojumu  izmantošanu, apmācības  informācijas meklēšanas prasmju pilnveidošanai, sniedz 

bibliogrāfiskās uzziņas, veido diplomdarbu/diplomprojektu un maģistra darbu sarakstus un uzglabā 

tos.  

    LJA bibliotēka atvērta piecas dienas nedēļā 9.30 – 18.00, piektdienās 9.30-17.00, bibliotēkas 

kopējā platība ir 697 kvadrātmetri, tā  atrodas  Flotes ielā 12k-8. Pirmajā ēkas stāvā atsevišķā telpā 

atrodas bibliotēkas abonementa krājums, krātuve un lasītava ar 40 lietotāju darba vietām un 

brīvpieejas krājumu. Ēkas otrajā stāvā izvietotas divas datorlasītavas un konferenču zāle ar 150 

vietām. Vienā datorlasītavā ir 9 stacionārās datoru darba vietas, bet otrajā –11, kā arī 48 lasītāju 

darba vietas pie galdiem. Studiju centra ēkā darbojas videonovērošana, lasītavas krājuma grāmatas 

ir marķētas ar drošības uzlīmēm, pie ieejas 1.stāva lasītavā ir drošības vārtu sistēma. Visā ēkā 

pieejams bezvadu internets. Bibliotēka pieejama apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām - ēkai ir 

uzbrauktuve un atsevišķas personām ar īpašām vajadzībām paredzētas labierīcības pirmajā ēkas 

stāvā. 

    Bibliotēkas darbības mērķis ir nodrošināt ar nepieciešamajiem informācijas resursiem LJA 

studiju un pētniecības procesu, pilnveidojot un uzlabojot bibliotēkas pakalpojumu pieejamību un 

izmantojot mērķa sasniegšanai informācijas tehnoloģijas. Bibliotēkas apmeklētājiem pieejama gan 

jaunākā jūrniecības literatūra un periodika lasītavā, gan ir iespēja uz studiju gadu izņemt 

nepieciešamo mācību literatūru  abonementā. 

    LJA augstskolas mājas lapā ir pieejama informācija par bibliotēku, saite uz tās katalogu 

http://kopkatalogs.lv/F   un izmantošanas noteikumiem, kā arī informācija par bibliotēkas 

jaunieguvumiem. Bibliotēkā studentu un pasniedzēju vajadzībām tiek abonēti žurnāli: Enerģija un 

pasaule, Ilustrētā pasaules vēsture, Ilustrētā zinātne. Studentiem ir iespēja lasīt žurnālus jūrniecības 

nozarē – Marine electronics&communications, Marine propulsion, IMO news, Baltic marine and 

transport un citi. Bibliotēka aktīvi piedalās valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmu centrs” 

piedāvāto elektronisko resursu un pilntekstu datubāzu izmēģināšanā. 

Studējošajiem un mācībspēkiem pētniecībai un studijām ir pieejamas abonētās datu bāzes (3.tab.) 

3.tabula 

LJA studējošjiem un mācībspēkiem pieejamās datu bāzes 

Nr. Datu bāzes nosaukums Kolekcija 

1.  

EBSCO 

pieeja pilntekstu un apskatu datu 

bāzēm humanitārās, sociālajās un 

eksaktajās zinātnēs 

Nacionālā pakete 

Academic Search Complete 

 

 

2.  EBSCO 
 

INSPEC 

pieeja pilntekstu datu bāzei eksaktajās 

zinātnēs 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=find-b-0&local_base=lnc04
http://kopkatalogs.lv/F
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3.  KR- CON 

  2 pieeju kodu abonements specializētai 

jūrniecības normatīvo dokumentu datu 

bāzei 

4.  
International Maritime 

Organization (IMO) 
Aktuālo dokumentu datu bāze IMOdoc. 

 

 

4. Mācībspēki  
4.1. 2018./2019. ak. gada ietvaros nav notikušas izmaiņas mācībspēku sastāvā.  

4.2.  Studiju programmas īstenošanā iesaistīto mācībspēku kvalifikācijas tiek novērtētas atbilstoši 

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

kursa aprakstam tiek sasniegti studiju programmā izvirzītie mērķi. Mācībspēku sadarbību 

studiju kursu savstarpējās sasaistē nodrošina Jūras Transporta nodaļas sēdēs aktualizējot studiju 

kursu aprakstus. Akadēmiskā personāla kvalifikācija un kompetence ir pietiekama, lai sniegtu 

profesionālo izglītību jūras transportā un nodrošinātu studentiem nepieciešamo pētniecības 

iemaņu, teorētisko zināšanu, prasmju un kompetenču apguvi. Akadēmiskā personāla attīstības 

politikas plānošana un īstenošana notiek saistībā ar programmu īstenošanā iesaistīto nodaļu 

darba plāniem, docētāju plānotajiem zinātniskajiem komandējumiem, docētāju individuālajiem 

plāniem par savas kvalifikācijas turpmāko paaugstināšanu un programmu īstenošanas gaitu. 

Studējošo un mācībspēku skaita attiecība studiju programmas ietvaros ir 98 : 33. 
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1.1. PIELIKUMS 

Galvenie LJA iekšējie normatīvie akti un regulējumi 

Nr.p.k. Dokumentētās informācijas (DI) nosaukums Institūcija, kas DI 

apstiprināja 

LJA nolikumi 

1.  LJA nolikums  Nr.1. “Par Latvijas Jūras akadēmijas Satversmes 

sapulci” 

LJA  

Satversmes sapulce 

2.  LJA nolikums Nr.3. ,,Par Latvijas Jūras akadēmijas Šķīrējtiesu” LJA  

Satversmes sapulce 

3.  LJA nolikums Nr.4. ,,Par Latvijas Jūras akadēmijas Satversmes 

sapulces dalībnieku vēlēšanām” 

LJA  

Satversmes sapulce 

4.  LJA nolikums Nr.5. ,,Par Latvijas Jūras akadēmijas studentu un 

Jūrskolas audzēkņu praksēm” 

LJA Senāts 

5.  LJA nolikums Nr.6. ,,Par Valsts pārbaudījumiem Latvijas Jūras 

akadēmijā” 

LJA Senāts 

6.  LJA nolikums Nr.7. ,,Par  Latvijas Jūras akadēmijas maģistrantūru” LJA Senāts 

7.  LJA nolikums Nr.8. ,,Par  Latvijas Jūras akadēmijas Nozares 

profesoru padomes Inženierzinātņu nozares „Transports un 

satiksme” apakšnozarē „Ūdens transports un infrastruktūra” 

darbību” 

LJA Senāts 

8.  LJA nolikums Nr.10. ,,Par semestra pārbaudēm Latvijas Jūras 

akadēmijā 

LJA Senāts 

9.  LJA nolikums Nr.13. ,,Par Latvijas Jūras akadēmijas rektora 

vēlēšanām 

LJA Senāts 

10.  LJA nolikums Nr.14. ,,Par Latvijas Jūras akadēmijas Senātu” LJA Satversmes 

sapulce 

11.  LJA nolikums Nr.15. ,,Par Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolu” LJA Senāts 

12.  LJA nolikums Nr.16. ,,Par LJA nepilna laika neklātienes studijām” LJA Senāts 

13.  LJA nolikums Nr.18. ,,Par stipendiju piešķiršanu Latvijas Jūras 

akadēmijas studentiem” 

LJA Senāts 

14.  LJA nolikums Nr.20. ,,Par studējošo uzņemšanu Latvijas Jūras 

akadēmijā” 

LJA Senāts 

15.  LJA nolikums Nr.21. ,,Par Latvijas Jūras akadēmijas Mācību 

centru” 

LJA Senāts 

16.  LJA nolikums Nr.23. ,,Par Latvijas Jūras akadēmijas Zinātnes 

padomi” 

LJA Senāts 

17.  LJA nolikums Nr.25. ,,Par Latvijas Jūras akadēmijas Studiju daļu” LJA Senāts 

18.  LJA nolikums Nr.27. ,,Par Latvijas Jūras akadēmijas Padomnieku 

konventu” 

LJA Senāts 

19.  LJA nolikums Nr.28 “Par stipendiju piešķiršanu LJA Jūrskolā un tās 

filiālēs” 

LJA Senāts 

20.  LJA nolikums Nr.29. ,,Par Latvijas Jūras akadēmijas Studentu 

zinātnisko biedrību” 

LJA Senāts 

21.  LJA nolikums Nr.30. ,,Par Latvijas Jūras akadēmijas Jūras 

Transporta nodaļu” 

LJA Senāts 

22.  LJA nolikums Nr.31. ,,Par Latvijas Jūras akadēmijas Kuģu 

inženieru nodaļu” 

LJA Senāts 
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23.  LJA nolikums Nr.33. ,,Par Latvijas Jūras akadēmijas Svešvalodu 

katedru” 

LJA Senāts 

24.  LJA nolikums Nr.34. ,,Par Latvijas Jūras akadēmijas Vispārējās 

izglītības katedru” 

LJA Senāts 

25.  LJA nolikums Nr.35. ,,Par Latvijas Jūras akadēmijas Studiju centru” LJA Senāts 

26.  LJA nolikums Nr.36. ,,Par Latvijas Jūras akadēmijas Bibliotēku” LJA Senāts 

27.  LJA nolikums Nr.37. ,,Par Latvijas Jūras akadēmijas grāmatvedību” LJA Senāts 

28.  LJA nolikums Nr.38. ,,Par Latvijas Jūras akadēmijas Akadēmisko 

padomi” 

LJA Senāts 

29.  LJA nolikums Nr.39. „Par Latvijas Jūras akadēmijas Vēlēšanu 

komisiju” 

LJA Senāts 

30.  LJA Nolikums Nr.40. „Par Latvijas Jūras akadēmijas Studentu 

padomi” 

LJA Senāts 

31.  LJA Nolikums Nr.42. „Par Informācijas tehnoloģijas grupas 

darbību” 

LJA Senāts 

32.  LJA Nolikums Nr.43. „Par Latvijas Jūras akadēmijas Ārējo sakaru 

nodaļu” 

LJA Senāts 

33.  LJA Nolikums Nr.44. „Par Latvijas Jūras akadēmijas Personāla un 

juridisko daļu” 

LJA Senāts 

34.  LJA Nolikums Nr.46. „Par Eiropas Savienības mērķsstipendijas 

piešķiršanu Latvijas  Jūras akadēmijas profesionālās augstākās 

izglītības studiju programmas ”Jūras transports” studējošajiem” 

LJA Senāts 

35.  LJA Nolikums Nr.47. „Par ES Mūžizglītības programmas 

ERASMUS apakšprogrammas  studentu mobilitātes stipendijas 

piešķiršanu Latvijas Jūras akadēmijas studentiem” 

LJA Senāts 

36.  LJA Nolikums Nr.48. „Par Latvijas Jūras akadēmijas Bibliotēkas 

padomi” 

LJA Senāts 

37.  LJA Nolikums Nr.49. „Par Latvijas Jūras akadēmijas arhīvu”. LJA Senāts 

38.  LJA Nolikums Nr.50 „ Par Latvijas Jūras akadēmijas  Saimniecības 

daļu  

LJA Senāts 

LJA noteikumi 

1.  LJA noteikums Nr.1. ,,Par Latvijas Jūras akadēmijas akadēmiskā 

personāla darba organizāciju un normēšanu” 

LJA Senāts 

2.  LJA noteikums Nr.2. ,,Par darba samaksas sistēmu Latvijas Jūras 

akadēmijas darbiniekiem” 

LJA Senāts 

3.  LJA noteikumi Nr.3. ,,Par Latvijas Jūras akadēmijas dokumentu 

vadību” 

LJA Senāts 

4.  LJA noteikumi Nr.4. ,,Par akadēmijas personāla vadību Latvijas 

Jūras akadēmijā” 

LJA Senāts 

5.  LJA noteikumi Nr.5. ,,Par LJA iekšējo kārtību studiju un mācību 

darbā” 

LJA Senāts 

6.  LJA noteikumi Nr.6. ,, Par ikgadējā konkursa uz studiju vietām, ko 

finansē no valsts budžeta līdzekļiem, kārtību Latvijas Jūras 

akadēmijā”. 

LJA Senāts 

7.  LJA noteikumi Nr.8. ,,Par viesstudentiem Latvijas Jūras akadēmijā” LJA Senāts 

8.  LJA noteikumi Nr.10. ,,Par LJA bibliotēkas lietošanu” LJA Senāts 

9.  LJA noteikumi Nr.11. ,,Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolas iekšējās 

kārtības noteikumi” 

LJA Senāts 

10.  LJA noteikumi Nr.12. „Par kārtību kādā studējošo pārstāvji tiek 

ievēlēti Latvijas Jūras akadēmijas Akadēmiskajā šķīrējtiesā” 

LJA Senāts 

11.  LJA noteikumi Nr.13. „Par kārtību, kādā studējošo pārstāvji tiek 

ievēlēti Latvijas Jūras akadēmijas Senātā” 

LJA Senāts 
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12.  LJA noteikumi Nr.15. „Par Latvijas Jūras akadēmijas iekšējo darba 

kārtību” 

LJA Senāts 

13.  LJA noteikumi Nr.16. „Par citā augstākās izglītības iestādē apgūto 

studiju kursu/prakšu atzīšanas kārtību Latvijas Jūras akadēmijā” 

LJA Senāts 

14.  LJA noteikumi Nr.17. „ Par Latvijas Jūras akadēmijas un LJA 

Jūrskolas formas tērpu veidiem un valkāšanas kārtību” 

LJA Senāts 

15.  LJA noteikumi Nr.18. „Par Latvijas Jūras akadēmijas Studentu 

dienesta viesnīcas iekšējo kārtību” 

LJA Senāts 
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1.2. PIELIKUMS 

LJA organizatoriskā/pārvaldības struktūra 
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     II. Studiju virziena „Transporta pkalpojumi” raksturojums 

 

2.1.PIELIKUMS 

LJA studiju virziena “Transporta pkalpojumi”attīstības plāns (izvilkumi no LJA Stratēģijas) 

Ilgtermiņā LJA mērķis ir pilnveidoties un attīstīties par ūdens transporta un infrastruktūras zināšanu 

centru un, veiksmīgi piedaloties augstskolu reitingos, sasniegt līdera lomu Baltijas valstīs savā nozarē. 

Stratēģijas ietvaros ir paredzēts veidot iestrādnes LJA turpmākai dalībai reitingos -  veikt atbilstošo reitingu 

analīzi un salīdzināt citu sadarbības partneru sasniegumus. 

Izglītības programmu attīstības plāns ir izstrādāts ar mērķi veicināt LJA izglītības programmu 

kvalitātes un konkurētspējas paaugstināšanu, nodrošinot programmu satura atbilstību Latvijas un Eiropas darba 

tirgus pieprasījumam.   

Studiju virzienā „ Transporta pkalpojumi” LJA nodrošina viena cikla izglītību, īstenojot profesionālo 

bakalaura studiju programmu apguvi. 

Mācību/studiju procesa plānošanā, organizēšanā un tiešajā realizācijā ir iesaistītas divas LJA nodaļas: 

JTN un KIN, divas LJA katedras: VIK un SK, LJA JS, kā arī LJAM.  

Studiju programmu pēctecība un savietojamība ar augstāka līmeņa studiju programmām 

Studiju virzienā „ Transporta pkalpojumi” LJA mācību/studiju programmas aptver pēctecīgu trīs ciklu 

izglītību un tām visām ir nodrošināta savietojamība ar augstāka līmeņa studiju programmām. Pēc LJA 

profesionālās vidējās izglītības programmu apguves to absolventi var turpināt studijas atbilstošajā 1.līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības studiju programmā vai arī profesionālā bakalaura studiju programmā. 

Savukārt, 1.līmeņa profesionālo augstākās izglītības studiju programmu absolventi var turpināt studijas 

2.līmeņa atbilstošajās programmās, vienlaikus saglabājot iespēju iegūt arī profesionālo bakalaura grādu.  

Visi LJA bakalaura studiju programmu absolventi var turpināt studijas maģistrantūrā – LJA maģistra 

studiju programmā “Jūras transports”, pēc kuras absolvēšanas tiek iegūtas tiesības turpināt studijas 

doktorantūrā. Šobrīd doktorantūras studijas tiek nodrošinātas Rīgas Tehniskajā universitātē studiju 

programmas “Transports” ietvaros, tomēr, lai nodrošinātu LJA stratēģisko mērķu sasniegšanu, iesniegšanai 

tiek gatavots pieteikums LJA doktora līmeņa studiju programmas licencēšanai. 

Pēctecīgo programmu savietojamība tiek panākta, mācību/studiju laikā nodrošinot Latvijas 

kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) atbilstošajiem līmeņiem noteiktās zināšanas, prasmes un kompetences. 

Jātzīmē, ka atsevišķos gadījumos tomēr ir vērojama mācību/studiju satura pārklāšanās, piem., profesionālās 

vidējās un 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās.  

21.gadsimta kompetenču izglītības nodrošināšana - studiju programmu sasaiste ar darba vidi un 

prakšu kvalitāte 

LJA studiju programmu nozīmīga vērtība ir iegūtas akadēmiskas un profesionālas zināšanas, 

profesionālo un dzīves prasmju apguve un lietošanas pieredze jūras transporta nozarē.  

Lai mācībās/studijās iegūtās zināšanas mērķtiecīgi tiktu papildinātas ar prasmēs un kompetencēs balstītu 

izglītību, kas atbilst darba tirgus prasībām, visu LJA programmu īstenošana ir cieši saistīta ar ievērojama 

apjoma praksi – praktiski 100 % LJA audzēkņu/studējošo ir nodrošinātas prakses iespējas. 

Visas lietas, kas saistītas ar LJA studējošo prakšu un to kvalitātes nodrošināšanu (prakses plānošana, 

organizēšana un vadīšana, rīcība pēc prakses, prakses rezultātu analīze) LJA KVS ietvaros ir noteiktas 

procedūrā P6-3 “Prakse” un tai saistošajos dokumentos. 

Prakšu kvalitātes pilnveidošanai projekta SAM 8.2.3. ietvaros tiek izstrādāts jauns prakšu pārvaldības 

modelis LJA, kurā īpaši tiek akcentēta studējošo un izglītojamo prakses vietu kvalitātes atbilstība starptautiski 

noteiktajām prasībām. 

Sadarbība ar darba devējiem tiek īstenota arī vairākos citos virzienos, piem., Valsts pārbaudījumu 

komisiju darbā; diplomdarbu un diplomprojektu, kā arī maģistra darbu vadīšanā un recenzēšanā; darba devēju 

problēmu risināšanā maģistra u.c. darbos. 

Sagatavotie speciālisti var sekmīgi īstenot savu potenciālu strauji mainīgajā un arvien modernākajā 

jūras trasnporta nozares vidē. Lai to sasniegtu, LJA sadarbībā ar darba devējiem gan veic esošo mācību/studiju 

programmu izvērtējumu un pilnveidi, gan arī izstrādā programmu attīstības politiku.  
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21.gadsimta kompetenču izglītība tiks nodrošināta, papildu augstāk norādītajam pilnveidojot un tālāk 

īstenojot studiju programmas atbilstoši izpratnei par kompetencēs balstītu augstāko izglītību, kas vērsta uz 

studējošo kompetencēm kā mācīšanas un mācīšanās procesa rezultātu un, kas ietver visu procesu, sākot no 

studiju programmā sasniedzamo rezultātu noteikšanas, līdz pat mācīšanas un mācīšanās procesa rezultātā 

apgūto studējošo kompetenču novērtēšanai.  

Jūrniecības nozares pārstāvji līdz šim pārsvarā ir iesaistīti šādās aktivitātēs: 

 Valsts pārbaudījumu komisiju darbā, piem., 2018. gadā bakalaura studiju programmu studējošo 

diplomdarbu un diplomprojektu izvērtēšanā, kā arī specialitātes valsts eksāmenos ir piedalījušies 

augsta līmeņa profesionāļi no vairākiem nozares uzņēmumiem un organizācijām, t.sk. no Latvijas 

Kuģu īpašnieku asociācijas, VAS "Latvijas Jūras administrācija", Ventspils brīvostas, Rīgas brīvostas, 

kā arī no SIA „LSC Shipmanagement”, klasifikācijas sabiedrības Det Norske Veritas, SIA „Hanza 

Elektronic”, SIA „Marine survey service” u.c.  

 Diplomdarbu vadīšanā un recenzēšanā aktīvi ir piedalījušies augsta līmeņa profesionāļi un pētnieki, 

piem., Latvijas Kruinga kompāniju asociācijas valdes priekšsēdētājs kapteinis A.Nadežņikovs, 

Latvijas Hidroekoloģijas institūta Hidrobioloģijas laboratorijas vadītāja, vadošā pētniece, Dr.biol. 

S.Strāķe, LR Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta vec. referente, Dr.oec. A.Rijkure 

u.c. 

 Darba devēju problēmu risināšanā maģistra u.c. darbos, piem.,  2018. gadā sadarbībā ar  jūras 

transporta nozares uzņēmumiem (Rīgas brīvostu, SIA „Rīgas konteineru termināls”, SIA „Rīgas 

universālais termināls” u.c.) ir izstrādāti 6 maģistra darbi aktuālu darba devēju problēmu risināšanai. 

Kopš 2018.gada novembra  projekta SAM 8.2.3. ietvaros sadarbībā ar nozares pārstāvjiem tiek veikta 

LJA  studiju programmu analīze un to atbilstības nozares attīstības vajadzībām novērtēšana. Pētījuma rezultātā 

plānots izstrādāt ieteikumus studiju programmu un to īstenošanas plānu, kā arī atsevišķu studiju kursu 

pilnveidei, un, pēc to izvērtēšanas sadarbībā ar Latvijas Jūras administrācijas Jūrnieku reģistru, ieviest līdz 

gaidāmajai 2021.gada studiju virziena vērtēšanai un akreditācijai. 

Lai nodrošinātu stratēģisko mērķu izpildi, nepieciešama sadarbības formāta atjaunošana ar esošajiem 

stratēģiskajiem industrijas un nozares pārstāvjiem, apzinot savstarpējās pušu intereses un definējot sadarbības 

virzienus. Mēŗķu sasniegšanai nepieciešams uzsākt kampaņveidīgu stratēģisko partneru apzināšana un 

atjaunotu sadarbības līgumu parakstīšana. 

Studiju programmu kvalitātes nodrošināšana 

LJA studiju kvalitāte ir atzīta gan nacionālā, gan arī starptautiskā līmenī. Kopš 2005.gada ir ieviesta 

un uzturēta ISO 9001 modelim atbilstoša KVS, kas aptver augstāko profesionālo jūrniecības izglītību un 

jūrnieku apmācību, un ko apliecina atbilstošs Det Norske Veritas GL Latvia SIA sertifikāts. LJA KVS pamatā 

atbilst Eiropas standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ESG).  

Iekšējai kvalitātes nodrošināšanai LJA ir izstrādāta kvalitātes politika, bet programmu izstrāde un 

apstiprināšana, studējošo imatrikulācija, studiju gaita, kvalifikāciju atzīšana un sertifikācija, mācībspēki, 

mācību resursi un atbalsts studentiem,  informācijas vadība, sabiedrības informēšana notiek atbilstoši KVS 

ietvaros izstrādātām procedūrām u.c. citiem LJA iekšējiem un ārējiem normatīviem dokumentiem. Iekšējai 

kvalitātes pašnovērtēšanai un pilnveidošanai notiek vairākas plānotas aktivitātes, piem., ikgadējie vadības 

pārskati un iekšējie auditi, ikgadējie studiju programmu pašnovērtējumu ziņojumi u.c. LJA klientu u.c. 

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

aptaujas.  

Savukārt, studentcentrēta mācīšanās, mācīšana un novērtēšana LJA ir pilnveides stadijā – šo nozīmīgo 

nostādņu visaptveroša tālāka attīstība   notiek projekta SAM 8.2.3. ietvaros.  

Akadēmijā notiek regulāra programmu apsekošana un pārbaude, kā arī cikliska ārējā kvalitātes 

nodrošināšana. Studiju programmu un profesionālo studiju kursu saturu regulāri vērtē Latvijas Jūrnieku 

reģistra eksperti, bet KVS kopumā, veicot regulārus ārējos auditus, uzrauga Det Norske Veritas GL Latvia SIA 

auditori. 
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Analizētas izglītības piedāvājuma diversificēšanas/paplašināšanas iespējas 

Nozīmīgs ieguldījums studiju satura modernizācijai ir saistīts ar projekta SAM 8.2.2. īstenošanu. Šī 

projekta mērķis ir stiprināt LJA akadēmiskā personāla profesionālo un pētniecisko kapacitāti, nodrošinot 

personāla atjaunotni, starptautisko sadarbību un kompetenču pilnveidi, tādējādi veicinot ciešāku akadēmiskās 

vides sadarbību ar industriju, kā arī modernas un nākotnes darba tirgus prasībām atbilstošas izglītības sistēmas 

attīstību Latvijā. Tas nozīmē, ka šajā projektā plānotās darbības ir sinerģiskas ar projekta SAM 8.2.3. darbībām 

un, piem., akadēmiskā pesonāla kvalifikācijas paaugstināšanās un doktorantu piesaiste veicinās zināšanu par 

jaunākajām un inovatīvākajām tehnoloģijām ienešanu LJA, kas, savukārt, ļaus kvalificētāk izvērtēt esošo 

programmu saturu un izstrādāt priekšlikumus tā modernizācijai. 

Kā otrs nozīmīgais ieguldījums studiju satura modernizācijai ir ES fondu darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1.3. pasākuma “Inovāciju granti studentiem” 

(turpmāk SAM 1.1.1.3.) akadēmijas projekta  īstenošana. Arī šajā projektā plānotās darbības ir sinerģiskas ar 

projekta SAM 8.2.3. darbībām. Projekta „Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem” mērķis ir stiprināt 

jūrniecības nozarē studējošo studentu inovētspējas un uzņēmējspējas apzināšanos, īstenojot pasākumus, kas 

nodrošinātu nozares intelektuālā potenciāla stiprināšanu un sagatavotu mūsdienu darba tirgus prasībām 

piemērotus studentus klasiskās un viedās jūrniecības nozarēs. Piemēram, profesionāļu tīkla izveide šī projekta 

kontekstā veicinās uzlabojumus studiju programmu saturā ieviešot jaunus studiju moduļus un kursus; tāpat 

plānotā inovāciju studiju kursa radīšana praktiski nozīmēs to, ka šis kurss jūrniecības nozarē būs sagatavots 

studentu inovāciju programmas ieviešanas vajadzībām, un tam ir potenciāls kļūt par integrālu LJA studiju 

programmas daļu arī pēc projekta noslēguma.  

Projekta ietvaros paredzēts iztrādāt pētniecisko ideju banku, kur LJA sadarbībā ar nozares pārstāvjiem 

izstrādās jūrniecības nozares  attīstības tendencēm un izaicinājumiem atbilstošas pētījumu tēmas. Balstoties uz 

šīm tēmām studenti izstrādās pētījumus, kurus tiem palīdzēs sagatavot akadēmiskie, nozares un biznesa 

eksperti (turpmāk – mentori). Mentori ar studentiem strādās īpaša programmas ietvaros izstrādāta jūrniecības 

inovāciju kursa ietvaros, kā arī praktisku nodarbību laikā, kurās studenti izstrādās savu pētījumu 

metodoloģisko ietvaru un arī vēlāk tiks sniegta iespēja savus pētījumus izstrādāt un testēt uz apmācību 

procesam paredzēta kuģa. Studenti piedalīsies inovāciju konkursos un zinātniskajās konferencēs, kuros labākie 

studenti tiks apbalvoti ar stipendijām un naudas balvām tālākai inovāciju pētījuma attīstīšanai. Projektā īpaša 

loma ir paredzēta doktora studiju programmas studentiem, kas sava promocijas darba tēmas ietvaros vadīs 

maģistrantūras un bakalaura studējošo zinātniskās grupas. Projekta ietvaros tiks izstrādāta tiešsaistes mācību 

platforma, kas kalpos kā ietvars studentu un mentoru savstarpējai komunikācijai. 

Papildus ikgadējai jūrniecība nozares inovāciju vasaras skolai, tiks izveidots zinātniskais inovāciju 

inkubators ciešā sasaistē ar Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmu. Inkubatorā tiks uzņemti pētījumi ar augstāko 

komercializācijas potenciālu un tiks sniegts ne tikai zinātniskais atbalsts, bet arī uzņēmējdarbības 

konsultācijas. Savukārt pārējiem studentiem inkubators kalpos kā brīvpieejas pētnieciskā laboratorija. 

Plānotā projekta summa ir 2 987 909,50 EUR. Projekta ieviešanas laiks būs 36 mēneši, kuru laikā 1430 

studentiem tiks pilnveidotas inovāciju prasmes, kā arī radīti vismaz 8 inovatīvi jaunuzņēmumi. 

Doktora studiju programmā studējošajiem dotā projekta ietvaros būs iespēja pretendēt uz līdz 228 euro 

mēnesī lielu stipendiju uz laika periodu līdz 6 mēnešiem. Kā arī uz vienreizēju stipendija par godalgotu vietu 

iegūšanu Studentu inovāciju programmas pasākumos. Maksimālais apjoms par pirmās vietas ieguvi 

nepārsniedz 5000 euro komandai, bet par otrās un trešās vietas ieguvi tiek attiecīgi gradēts atbilstoši Studentu 

inovāciju programmā noteiktajam. 

Visas iepriekš minētās darbības ir vērstas uz viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanu, 

palielinot zināšanu ietilpību, ieguldot līdzekļus pētniecībā, inovācijās un to veicināšanā. Studentu inovāciju 

programma veicinās mūsdienīgu un darba tirgus prasībām pielāgotu jūrniecības izglītību, balstoties uz 

inovētspēju un uzņēmējdarbības kompetenču attīstību jūrniecības studentu vidū, kas radīs pozitīvu efektu arī 

Latvijas kopējo inovācijas spēju pilnveidei. 

Studiju programmu izveides un pārskatīšanas process ir noteikts LJA procedūru kopumā P4 “Studiju 

pamatdokumentu izstrāde un uzturēšana”, kurā ir iekļautas četras savstarpēji saistītas procedūras: P4-1 

“Studiju programmu izstrāde”, P4-2 “Studiju plānu izstrāde”, P4-3 “Studiju kursu pamatdokumentu izstrāde” 

un P4-4 “Studiju pamatdokumentu uzturēšana”. Gan jaunas studiju programmas, gan arī to grozījumi tiek 

apstiprināti LJA Senātā. 

Stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanai nepieciešams papildināt LJA studiju programmu klāstu ar 

starptautiskā darba tirgū pieprasītām profesijām. 
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Galvenās indentificētās problēmas studiju virzienu attīstībā ir personāla atjaunotne, starptautiskā 

sadarbība un studentu skaita nodrošinājums šā brīža demogrāfiskajos un ekonomiskajos apstākļos. Studiju 

virzienu attīstībai, LJA identificē šādus uzdevumus un rezultātu sasniegšanas mehānismus:  

1) Esošā LJA personāla kvalifikācijas celšana, t.sk. angļu valodas zināšanu paaugstināšana un 

personāla atjaunotnes nodrošinājums, ar mērķi nodrošināt pilna studija cikla apmācību ārzemju 

studentiem, tādejādi piesaistot papildus finansējumu akadēmijas budžetā (skat. Cilvēkresursu 

attīstības plānu). 

2) Paaugstināts studējošo un izglītojamo skaits: 

a. Praktiska darba īstenošana ar skolām, t.sk. līgumi par sadarbību, nodrošinot aktīvu LJA 

dalību skolu dzīvē – studentu un pasniedzēju izbraukumi uz skolām (iesaistīšanās visu 

līmeņu skolēnu izpratnes veicināšanā par jūrnieka profesiju), LJA organizētas skolēnu 

ekskursijas uz jūrniecības nozares uzņēmumiem, tādejādi rosinot skolēnos ieinteresētību 

par jūrnieka un saistīto nozaru profesijām. 

b. Veikts tiešs studentu piesaistes darbs, piedaloties vietējās un starptautiskās izglītības 

izstādēs un semināros. LJA aktīvi piedalīsies izstādē SKOLA: LJA stenda aprīkošana 

notiks atbilstoši mūsdienu jauniešu uztveres tendencēm; izdales materiālu sagatavošana 

jauniešiem uztveramā veidā; jūras simulāciju vides un IT tehnoloģiju pievilcības 

izrādīšana. Turpināta LJA dalība konkursā ENKURS.  

c. LJA studentu pašpārvaldes iesaiste LJA darbā. Pašpārvaldes pārvaldībā organizēt 

starpnozaru radošās darbnīcas un ideju ģenerēšanas seminārus, t.sk. nodrošinot studentu 

iesaisti jūrniecības koncepta izstrādē un starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Ūdens 

transports un infrastruktūra”, veicinot pētniecībā balstīta mācību satura īstenošanu. 

d. Nodrošināt JS absolventu tālākizglītošanos studijās LJA. Nav pieļaujamas masveida pašu 

absolventu studijas citās augstskolās. Ņemot vērā plānoto jūrniecības izglītības koncepciju 

– JS izglītības programmas reformu, tiks izstrādāts plāns JS absolventu integrācijai LJA 

studiju procesā. Tas savukārt ilgtermiņā palielinās JS uzņemamo izglītojamo skaitu, radot 

konkursu uz izglītojamā vietu un paaugstinās viņu izglītības līmeni.  

e. aktīvi sadarboties ar Liepājas Jūrniecības koledžu, veicinot studiju programmu 

konsolidāciju saskaņā ar jauno jūrniecības izglītības koncepciju. Tiks uzturēta/atjaunināta 

sadarbība ar citām jūrniecības mācību organizācijām (Novikontas Jūras koledža, mācību 

centriem). 

f. Ņemot vērā mūsdienu tendenci –  studējošo zemu sagatavotību eksaktajos priekšmetos – 

turpināt uzturēt studējošo sagatavošanas kursus, ieviešot papildus fakultatīvās stunda 

matemātikā un fizikā, kas ietvertas obligātajā studiju plānā. 

g. Veidot jaunas starptautiskas programmas. Šīs koncepcijas ietvaros ir vienošanās ar 

Klaipēdas universitāti par starptautiskas programmas izveidi jaunizveidotajā studiju 

programmā “Kuģu inženierija” (Naval Engineering) un doktora programmas “Jūras 

transports” (Maritime Transport) izveidi, ir nepieciešamās iestrādnes un speciālisti 

programmas izveidei LJA ietvaros ar nodomu izsniegt “dubultos diplomus”. 

h. Vienlaikus nepieciešams veicināt bakalaura līmeņa absolventu uzņemšanu maģistra 

līmeņa studijām, palielinot studējošo skaitu un veicot plānveida marketingu ar mērķi 

piesaistīt studējošos no partneruzņēmumiem (kruinga, stividoru u.c. kompānijām) un LJA 

iepriekšējo gadu absolventus. 

i. Papildus, ņemot vērā uzņemto studentu skaita samazinājumu, ir nepaciešams nodrošināt 

eksmatrikulēto studentu skaita samazinājumu, veicot plānveida darbu ar studentu 

pašpārvaldi, lai identificētu jomas, kurās studējošajiem ir nepieciešamas papildus 

konsultācijas studiju procesa laikā. 

3) Ārvalstu studējošo piesaiste: 

a. Organizētas starptautiskās vasaras/ziemas skolas Eiropas jūrniecības augstskolu vecāko 

kursu bakalauru studentiem. Ir izstrādātas 2 dažādas programmas: “Kuģu vadīšana” un 
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“Kuģu mehānika/elektromehānika” , ir apzināti specialisti, kas vadīs īstermiņa kursus. 

Studējošie, kas ierodas uz īstermiņa vasaras skolām būs ieinteresēti tālākās studijās, 

savukārt augstskolas, no kurām šie studenti ierodas, tiek aicinātas kļūt par LJA partneriem. 

b. Uz sadarbības līgumiem pamatota Eiropas un trešo valstu – Ķīnas, Singapūras, Indijas u.c. 

valstu studentu apmācība LJA angļu valodā (tiks slēgti sadarbības līgumi ar aģentūrām un 

pa tiešo ar koledžām/augstskolām). LJA tiks veikta tikai studentu teorētiskā un praktiskā 

(simulatoru) apmācība, t.sk. apmācības kursu nodrošināšana par maksu. Ņemot vērā 

sarežģītos prakses nodrošināšanas apstākļus vietējiem studentiem, līgumos tiks paredzēts 

punkts prakses nodrošināšanu bāzes valstī, slēdzot trīspusēju līgumu ar kuģošanas 

kompāniju bāzes valstī. 

c. Regulāra dalība lielu starptautiskās izglītības organizāciju (EAIE, APAIE un NAFSA u.c.) 

konferencēs un dalība šo organizāciju izstādēs, regulāras publikācijas par starptautiskās 

izglītības jautājumiem starptautisku izglītības organizāciju izdevumos. LJA atpazīstamība 

Eiropas līmenī veicinās LJA ilgtermiņa autonomiju un ārvalstu sadarbības partneru, t.sk. 

studējošo, piesaisti. 

 

Rezultātu sasniegšanas kvantitatīvie rādītāji: 

 Izstrādāta studiju platforma mācībām e-vidē; 

 Nodrošināts ikgadējā imatrikulēto studentu skaita stabilizēšana; 

 Samazināts eksmatrikulēto studentu skaits (ne viarāk kā 10% no kopējā studentu skaita); 

 Uzsākta studentu uzņemšana pilna laika studiju ciklam angļu valodā; 

 Licencēta maģistra programma “Naval Engineering”; 

 Akreditēta doktora programma “Maritime Transport”; 

 Izstrādāts MC attīstības un mārketinga plāns; 

 Pieteikta dalība starptautiskos augstskolu reitingos.  
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2.2.PIELIKUMS 

Statistikas dati par studējošajiem un mācībspēkiem pārskata periodā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJA nodaļas Erasmus+ viesdocētāji Izbraucošie LJA mācībspēki 

(Erasmus+ docēšanas mobilitāte) 

Jūras transporta 

nodaļa 

8 5 

Kuģu inženieru 

nodaļa 

0 4 

Vispārējās 

izglītības katedra 

0 1 

Svešvalodu 

katedra 

 

0 4 

Maģistrantūras 

docētāji 

0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju programma Erasmus+ 

viesstudenti 

Erasmus+ 

viesdocētāji 

Izbraucošie  

LJA 

studējošie 

Erasmus+ 

stipendiāti 

Izbraucošie  

LJA 

studējošie 

Erasmus+ 

prakses 

stipendiāti 

Jūras transports – kuģa 

navigācija 

6 5 0 5 

Ostu un kuģošanas 

vadība 

3 2+(3)* 19 0 

Jūras transports – kuģa 

mehānika 

 

6 1+(4)* 0 5 

Jūras transports – kuģa 

elektroautomātika 

0 (2)* 0 2 

MSc studiju programma  

“Jūras transports” 

2 0 0 0 

 

* Iekavās ar zvaigznīti atzīmēti viesdocētāji, kuri lasīja lekcijas LJA dažādu studiju 

programmu studentiem 
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2.3.PIELIKUMS 

Sadarbības līgumu projektu īstenošanā saraksts 

Nr. Institūcija, ar kuru līgums noslēgts Līguma priekšmets Līguma darbības termiņš 

1. AS Tallink Latvija Nodoma protokols projekta 

1.1.1.3. ietvaros 

Projekta īstenošanas laikā 

2. SIA Cryogenic and vacuum systems Nodoma protokols projekta 

1.1.1.3. ietvaros 

Projekta īstenošanas laikā 

3. LSC Nodoma protokols projekta 

1.1.1.3. ietvaros 

Projekta īstenošanas laikā 

4. SIA Rīgas Brīvostas Flote Nodoma protokols projekta 

1.1.1.3. ietvaros 

Projekta īstenošanas laikā 

5. Civitta Nodoma protokols projekta 

1.1.1.3. ietvaros 

Projekta īstenošanas laikā 

6. Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku 

arodbiedrība 

Nodoma protokols projekta 

1.1.1.3. ietvaros 

Projekta īstenošanas laikā 

7. Latvijas Jūrniecības izglītības un pētniecības 

attīstības fonds 

Nodoma protokols projekta 

1.1.1.3. ietvaros 

Projekta īstenošanas laikā 

8. Latvijas stividorkompaniju asoc. Nodoma protokols projekta 

1.1.1.3. ietvaros 

Projekta īstenošanas laikā 

9. Marine Underwriting Services Nodoma protokols projekta 

1.1.1.3. ietvaros 

Projekta īstenošanas laikā 

10. VIVID POINT Nodoma protokols projekta 

1.1.1.3. ietvaros 

Projekta īstenošanas laikā 

11. Startup Wise Guys Nodoma protokols projekta 

1.1.1.3. ietvaros 

Projekta īstenošanas laikā 

12. Baltic offshore training centre Nodoma protokols projekta 

1.1.1.3. ietvaros 

Projekta īstenošanas laikā 

13. Extron Baltic Nodoma protokols projekta 

1.1.1.3. ietvaros 

Projekta īstenošanas laikā 

14. Swedbank Nodoma protokols projekta 

1.1.1.3. ietvaros 

Projekta īstenošanas laikā 

15. MASOC Nodoma protokols projekta 

1.1.1.3. ietvaros 

Projekta īstenošanas laikā 

16. Latvijas Jūrniecības savienība Nodoma protokols projekta 

1.1.1.3. ietvaros 

Projekta īstenošanas laikā 

17. SIA WT TERMINAL Nodoma protokols projekta 

1.1.1.3. ietvaros 

Projekta īstenošanas laikā 

18. DUNa MARINE Nodoma protokols projekta 

1.1.1.3. ietvaros 

Projekta īstenošanas laikā 

19. AS B.L.B. Baltijas Terminālis Nodoma protokols projekta 

1.1.1.3. ietvaros 

Projekta īstenošanas laikā 

20. SIA Rīgas universālais terminālis Nodoma protokols projekta 

1.1.1.3. ietvaros 

Projekta īstenošanas laikā 

21. LAPA ltd Nodoma protokols projekta 

1.1.1.3. ietvaros 

Projekta īstenošanas laikā 

22. SIA Marine Surveys Nodoma protokols projekta 

1.1.1.3. ietvaros 

Projekta īstenošanas laikā 

23. SAAS Nodoma protokols projekta 

1.1.1.3. ietvaros 

Projekta īstenošanas laikā 

24. SIA Containerships Nodoma protokols projekta 

1.1.1.3. ietvaros 

Projekta īstenošanas laikā 

25. BAS Automation Nodoma protokols projekta 

1.1.1.3. ietvaros 

Projekta īstenošanas laikā 
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26. Ventspils brīvostas pārvalde Nodoma protokols projekta 

1.1.1.3. ietvaros 

Projekta īstenošanas laikā 

27. Rīgas brīvostas pārvalde Nodoma protokols projekta 

1.1.1.3. ietvaros 

Projekta īstenošanas laikā 

28. LATBGI Nodoma protokols projekta 

1.1.1.3. ietvaros 

Projekta īstenošanas laikā 

29. LJK Nodoma protokols projekta 

1.1.1.3. ietvaros 

Projekta īstenošanas laikā 

30. Latvijas Mākslas akadēmija Nodoma protokols projekta 

1.1.1.3. ietvaros 

Projekta īstenošanas laikā 

31. LU Nodoma protokols projekta 

1.1.1.3. ietvaros 

Projekta īstenošanas laikā 

32. RTU Nodoma protokols projekta 

1.1.1.3. ietvaros 

Projekta īstenošanas laikā 

33. LKA Nodoma protokols projekta 

1.1.1.3. ietvaros 

Projekta īstenošanas laikā 

34. RSU Nodoma protokols projekta 

1.1.1.3. ietvaros 

Projekta īstenošanas laikā 



36 

 

 

 

2.4.PIELIKUMS 

LJA sadarbības līgumu saraksts 2018./19.akad. gadam 

 

N.p.k. Valsts   Institūcija, ar kuru līgums noslēgts Līguma priekšmets Līguma darbības termiņš 

1.  Albānija Aleksandra Moisiu universitāte Erasmus+ mobilitātes partnerība 31.01.2017. – 01.09.2021. 

2.  Beļģija Antverpenes jūras akadēmija  Erasmus+ mobilitātes partnerība 08.04.2014. – 01.09.2021. 

3.  Čehija Loģistikas koledža Erasmus+ mobilitātes partnerība 14.03.2014. – 01.09.2020. 

4.  Grieķija Pirejas universitāte  Erasmus+ mobilitātes partnerība 30.05.2014. – 01.09.2021. 

5.  Gruzija Batumi valsts jūras akadēmija Divpusējās sadarbības līgums izglītības un 

pētniecības jomā 

15.12.2014.-15.12.2019. 

6.  Gruzija Batumi navigācijas universitātes Divpusējās sadarbības līgums izglītības un 

pētniecības jomā 

17.06.2019.-17.06.2024. 

7.  Horvātija Dubrovnikas universitāte Erasmus+ mobilitātes partnerība 08.04.2014. – 01.09.2021. 

8.  Horvātija Rijekas universitāte Erasmus+ mobilitātes partnerība 19.02.2014. – 01.09.2021. 

9.  Horvātija Splitas universitāte Erasmus+ mobilitātes partnerība 19.11.2018. – 01.09.2021. 

10.  Horvātija Splitas universitāte Divpusējās sadarbības līgums izglītības un 

pētniecības jomā 

26.10.2018.-bez termiņa 

11.  Horvātija Zadaras universitāte Erasmus+ mobilitātes partnerība 09.05.2016. – 01.09.2021. 

12.  Igaunija Tallinas tehnoloģiju universitātes Igaunijas Jūras akadēmija Erasmus+ mobilitātes partnerība 10.03.2014. – 01.09.2020. 

13.  Itālija Pizas universitāte Erasmus+ mobilitātes partnerība 20.02.2014. – 01.09.2021. 

14.  Īrija Īrijas Nacionālā jūras koledža, Korkas tehnoloģiju institūts Erasmus+ mobilitātes partnerība 30.05.2014. – 01.09.2020. 

15.  Lietuva Klaipēdas Universitāte Erasmus+ mobilitātes partnerība 21.02.2014. – 01.09.2021. 

16.  Lietuva Lietuvas Jūras akadēmija Erasmus+ mobilitātes partnerība 14.02.2014. – 01.09.2021. 

17.  Melnkalne Melnkalnes universitātes Jūrniecības studiju fakultāte Erasmus+ mobilitātes partnerība 23.05.2016. – 01.09.2021. 

18.  Nīderlande Rotterdamas lietišķo zinātņu universitāte Erasmus+ mobilitātes partnerība 21.03.2014. – 01.09.2021. 

19.  Norvēģija Norvēģijas dienvidaustrumu universitātes koledža Erasmus+ mobilitātes partnerība 09.05.2014. – 01.09.2020. 

20.  Norvēģija Norvēģijas rietumu universitātes koledža Erasmus+ mobilitātes partnerība 20.11.2017. – 01.09.2021. 

21.  Polija Gdiņas jūras akadēmija Erasmus+ mobilitātes partnerība 28.04.2014. – 01.09.2021. 

22.  Polija  Šcecinas jūrniecības universitāte Erasmus+ mobilitātes partnerība 25.06.2014. – 01.09.2020. 

23.  Polija  Šcecinas jūrniecības universitāte Līgums pa kopējo maģistra grāda studiju 

programmu MariMan 

10.10.2011.-bez termiņa 

24.  Slovēnija Ļubļanas universitāte Erasmus+ mobilitātes partnerība 02.04.2014. – 01.09.2021. 

25.  Somija Somijas dienvidaustrumu lietišķo zinātņu universitāte  Erasmus+ mobilitātes partnerība 21.02.2014. – 01.09.2021. 

26.  Somija Somijas dienvidaustrumu lietišķo zinātņu universitāte  Līgums par kopējo dubultā bakalaura grāda studiju 

programmu Logistics Engeneering 

12.01.2018.-bez termiņa 
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(iepriekš noslēgtā līguma pagarinājums) 

27.  Spānija Katalonijas politehniskās universitāte Kuģniecības studiju 

fakultāte Barselonā 

Erasmus+ mobilitātes partnerība 16.05.2014. – 01.09.2021. 

28.  Spānija Kadisas universitāte Erasmus+ mobilitātes partnerība 20.02.2014. – 01.09.2021. 

29.  Spānija La Laguna universitāte Erasmus+ mobilitātes partnerība 30.04.2014. – 01.09.2021. 

30.  Spānija Kantabrijas universitāte Erasmus+ mobilitātes partnerība 21.03.2014. – 01.09.2020. 

31.  Turcija Karadenizas tehniskā universitāte Erasmus+ mobilitātes partnerība 11.03.2014. – 01.09.2021. 

32.  Turcija  Yildiz tehniskā universitāte Erasmus+ mobilitātes partnerība 03.03.2014. – 01.09.2021. 

33.  Turcija Stambulas tehniskā universitāte Erasmus+ mobilitātes partnerība 25.02.2014. – 01.09.2021. 

34.  Turcija Piri Reis jūras universitāte Erasmus+ mobilitātes partnerība 16.05.2014. – 01.09.2021. 

35.  Ukraina Odesas nacionālā jūrniecības universitāte Erasmus+ mobilitātes partnerība 06.11.2018. – 01.09.2021. 

36.  Ukraina Odesas nacionālā jūrniecības universitāte Divpusējās sadarbības līgums izglītības un 

pētniecības jomā 

09.06.2016.-bez termiņa 

37.  Ukraina Valsts infrastruktūras un tehnoloģiju universitāte Erasmus+ mobilitātes partnerība 28.02.2019. – 01.09.2021. 

38.  Ukraina Sadarbības līgums ar Kijevas valsts hetmana Petro 

Konaševiča-Sagaidačnova ūdens transporta akadēmiju 

Divpusējās sadarbības līgums izglītības un 

pētniecības jomā 

09.02.2016.- 09.02.2019. 

39.  Ukraina Sadarbības līgums ar Hersonas valsts jūras akadēmiju Divpusējās sadarbības līgums izglītības un 

pētniecības jomā 

26.11.2018.-bez termiņa 

40.  Vācija Emdenes – Lēres lietišķo zinātņu universitāte  Erasmus+ mobilitātes partnerība 16.04.2014. – 01.09.2021. 

41.  Vācija Jades lietišķo zinātņu universitāte Erasmus+ mobilitātes partnerība 11.03.2014. – 01.09.2021. 

42.  Vācija  Vismāras tehnoloģiju, biznesa un dizaina universitāte Erasmus+ mobilitātes partnerība 28.02.2017. – 01.09.2021. 

43.  Grieķija Pirejas pašvaldība  Par līdzdalību Erasmus+ KA202 –Sadarbība 

innovāciju un labas prakses apmaiņai programmas 

projektā BLUe growth connects European Seas  

2017-2019 

44.  Somija Turku lietišķo zinātņu universitāte (līgums)) Par līdzdalību Interreg Central Baltic programmas 

projektā OnBoard Med 

2016-2019 

45.  Spānija Spānijas augstskolu konsorciju CEIMAR (Centre of 

education and innovation of maritime research) 

Sadarbības līgums  Erasmus+ mobilitātes partnerībai 2015-2021 

46.  Zviedrija Baltijas jūras zinātnes parks (Baltic Maritime Science Park) Līgums par sadarbību izglītības un pētniecības jomā 26.06.2013.-bez termiņa 

47.  Indija Sadarbības līgums ar SIA Baltovents (Ventspilī), Hudson 

Extron un Accost Imprex Pvt Ltd (abas Indijā)  

Par atbalstu pētniecībai un sadarbību jūrniecības 

speciālistu izglītošanā. 

24.05.2017.-bez termiņa 
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2.5.PIELIKUMS 

LJA studējošo un JS izglītojamo jūras unkrasta prakses nolikums 

 

 

LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA 
APSTIPRINĀTS 

LJA Senāta sēdē 

REDAKCIJA – 12 

             27.11.2017. protokols Nr.187 

 
 

NOLIKUMS 

 

Rīgā 

 

23.12.2002.                                                                                                                 

  Nr. 5 

 
par Latvijas Jūras akadēmijas  

studējošo un Jūrskolas izglītojamo  

jūras un krasta praksēm  

 
1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

 

1.1. Nolikums nosaka mācību prakšu uz kuģiem jūrā un krasta uzņēmumos (turpmāk - 

prakšu) programmu īstenošanas principus Latvijas Jūras akadēmijā (turpmāk tekstā – 

LJA) un LJA Jūrskolā. 

1.2. Nolikums ir izstrādāts, pamatojoties uz 1978. gada Starptautiskās konvencijas par 

jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu (ar grozījumiem) 

(turpmāk – STCW konvencija) un citu jūrniecības jomu reglamentējošo normatīvo 

aktu prasībām, Augstskolu likumu, LJA Satversmi u.c. spēkā esošo, ar prakšu 

īstenošanu saistīto normatīvo aktu prasībām par praktisko apmācību, sagatavojot LJA 

studējošos (turpmāk tekstā - studējošie) un LJA Jūrskolas izglītojamos (turpmāk tekstā 

– izglītojamie) darba pienākumu pildīšanai atbilstoši izvēlētajai studiju/mācību 

programmai iegūtajā profesijā. 

1.3. Nolikums ir saistošs visiem studējošiem, izglītojamiem un akadēmijas darbiniekiem, 

kuri piedalās prakšu nodrošināšanā un to rezultātu novērtēšanā. 

1.4. LJA maģistrantu prakses regulē LJA 2005.gada 1.novembra Norādījumi Nr. 4 ‘’Par 

Latvijas Jūras akadēmijas maģistrantu praksēm’’. 

1.5. izslēgts, 2013.gada 9.decembra LJA Senāta sēdes protokols Nr.153. 

1.6. Nepilna laika neklātienē studējošajiem, kuri uzsākuši studijas LJA bez darba pieredzes 

jūrā, pēc pirmā kursa programmas sekmīgas apguves jādodas praksē uz kuģiem jūrā. 

 

2. NOSŪTĪŠANA PRAKSĒ 

 

2.1. Ar LJA rektora rīkojumu praksēs atļauts nosūtīt studējošo/izglītojamo, kurš apguvis 

pirms prakses noteiktos studiju programmas elementus. Atkāpes no šīs prasības 
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studējošiem pieļaujamas saskaņā ar LJA Nolikuma Nr. 10 „Par semestra pārbaudēm 

Latvijas Jūras akadēmijā” 7. sadaļā noteikto. 

2.2. Studējošiem, kuriem ir piešķirts akadēmiskais atvaļinājums, nepieciešamības gadījumā 

praksi atļauts iziet akadēmiskā atvaļinājuma laikā.  

2.3. Neattaisnota priekšlaicīga prakses pārtraukšana pēc studējošā/izglītojamā iniciatīvas, 

kā arī neattaisnota kavēšanās praksē, uzskatāma par LJA noteiktās kārtības pārkāpumu. 

2.4. Par pamatu rīkojumam nosūtīšanai praksē kalpo trīspusējais mācību prakses līgums, 

kuru paraksta prakses vietas pārstāvis, studējošais/izglītojamais un LJA rektors.  

2.5. Gadījumos, kad studējošais/izglītojamais ir aizgājis praksē bez parakstīta trīspusēja 

prakses līguma, prakse netiek ieskaitīta. 

2.6. Nepilna laika neklātienē studējošie jūrnieki, kuri praksi iziet uz kuģa, kur viņiem ir 

darbavieta, trīspusējo līgumu nepieciešamības gadījumā var sastādīt bez kompānijas 

pārstāvja paraksta, ko noformē un nosūta no kuģa ar kapteiņa parakstu uz LJA 

elektroniskā formātā (vēlāk iesniedzot oriģinālu Personāla un juridiskajā daļā).  

 

3. PRAKŠU VIETAS 

 

3.1. LJA, lai nodrošinātu studējošiem/izglītojamiem paredzēto prakšu iziešanas iespējas, 

sadarbojas ar kuģošanas kompānijām, jūrnieku aģentēšanas firmām, citiem ar ostu un 

kuģošanu saistītiem uzņēmumiem un ārvalstu jūrniecības (vai ar to saistītām) mācību 

iestādēm, savstarpēji noslēdzot sadarbības līgumu vai cita veida vienošanos.  

3.2. Atsevišķos gadījumos prakses vietas pēc savas iniciatīvas rod paši 

studējošie/izglītojamie, kuri ir saņēmuši studiju programmas direktora atļauju. 

3.3. Saskaņojot ar studiju programmas direktoru, studējošie var izvēlēties prakses vietu pēc 

savas iniciatīvas šādos gadījumos: 

3.3.1. studējošiem ir kvalifikācijas dokuments atbilstoši STCW standartam A-II/1 un 

attiecīgi A-III/I, vai augstāks; 

3.3.2. kuģošanas kompānijas – tradicionālie, ilggadīgie LJA sadarbības partneri, kas 

atbilst punktā 3.4.1. noteiktiem pamatkritērijiem, nevar piedāvāt pietiekošu 

skaitu prakses vietu, vai nevar piedāvāt praksi studiju programmās noteiktajos 

termiņos. 

3.4. Punktā 3.3. (ar apakšpunktiem) noteiktajos gadījumos jāizpilda sekojoši kritēriji prakses 

vietas izvēlei: 

3.4.1. Pamatkritēriji: 

3.4.1.1.  kompānija neiebilst, ka tiek slēgts trīspusējais mācību prakses līgums, 

3.4.1.2.  izslēgts, 2011. gada  17. janvāra LJA Senāta sēdes protokols Nr. 130 

3.4.1.3.  prakses vietu nodrošina kuģošanas kompānija, kura ir sertificēta 

atbilstoši ISM kodeksam, 

 

 

4. PRAKŠU ILGUMS, SATURS UN NOVĒRTĒŠANA 
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4.1.  Prakšu ilgumu un saturu nosaka attiecīgie studiju plāni un prakšu programmas. Jūras 

prakses norise un rezultātu novērtējumi tiek dokumentēti VAS Latvijas Jūras 

administrācijas Jūrnieku reģistra apstiprinātā Jūras prakses grāmatā (turpmāk tekstā - 

prakses grāmata), kura aizvieto Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos Nr. 

785 „Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība”, noteikto 

prakses dienasgrāmatu.  

4.2.  Studējošie var pieteikties praksē ārpus studiju plānā noteiktā laika, prakses vietu un 

laiku saskaņojot ar  studiju programmas direktoru un ņemot vērā šī nolikuma 3.sadaļu. 

Ārpusplāna prakse neatbrīvo studējošo no studiju plānā paredzētās prakses apjoma un 

termiņiem un nedrīkst traucēt studiju plānā noteikto teorētisko apmācību. 

4.3.  Izglītojamie ārpus mācību plānā noteiktā laika praksi iziet nav tiesīgi.  

4.4.  Prakses apjoms studējošajiem kredītpunktos tiek aprēķināts šādi: jūras praksei – 5 

(piecas) kalendārās dienas atbilst vienam kredītpunktam; kuģu remonta/krasta praksei 

– 7 (septiņas) kalendārās dienas (t.sk. piecas darba dienas) atbilst vienam kredītpunktam; 

praksei LJA darbnīcās un praktiskās apmācības studiju kursam “Mašīntelpas 

trenažieris” - 7 (septiņas) kalendārās dienas (t.sk. piecas darba dienas) atbilst vienam 

kredītpunktam. 

4.5.  Prakses apjoms Jūrskolas izglītojamajiem noteikts atbilstoši konkrētajai specialitātei 

paredzētajam kvalifikācijas prakses apjomam stundās.  

4.6.  Prakses kopējo apjomu kredītpunktos nosaka attiecīgā studiju programma. Ja 

studējošais bijis jūras praksē ne mazāk kā 75% no attiecīgajā specialitātē paredzētā jūras 

cenza, un ir izpildījis visu prakses uzdevumos noteikto programmu, viņam var ieskaitīt 

visus konkrētajā studiju programmā jūras praksē paredzētos kredītpunktus. 

4.6.1. Profesionālajās bakalaura studiju programmās studējošajiem kuģu 

mehāniķiem un kuģu elektromehāniķiem līdz Valsts pārbaudījuma 

“Kompleksais eksāmens specialitātē” noteiktajam datumam jāiegūst 70% 

kopējā cenza, t.sk. 75% no attiecīgajā specialitātē paredzētā jūras cenza. 

4.7. Gadījumos, ja studējošais līdz studiju plānā paredzētai kārtējai jūras praksei vai nepilnā 

tās laikā ir izpildījis prasības par jūras cenzu vai ir ieguvis kvalifikācijas dokumentu 

atbilstoši STCW konvencijas A-II/1 vai A-III/1 standarta prasībām, atļauts šo praksi jūrā 

pilnībā vai tās atlikušo daļu aizstāt ar praksi krastā ar kuģošanu saistītā uzņēmumā vai 

iestādē. 

4.8. Gadījumos, kad studiju plānā paredzētā kārtējā prakse nav veikta no studējošā 

neatkarīgu iemeslu dēļ, prakse uzskatāma par atliktu, vienlaikus atļaujot studējošam 

turpināt studijas. Atliktā prakse īstenojama tuvākā iespējamā laikā apgūstamās studiju 

programmas ietvaros. 

4.9. Prakses izpildi vērtē ieskaitē ar atzīmi pēc 10 (desmit) ballu skalas, pamatojoties uz 

prakses atskaiti, ierakstiem un vērtējumiem prakses grāmatā par uzdevumu izpildi, 

iemaņu un prasmju apguvi. Prakses ieskaiti dokumentē veidlapās P6-1-13 (pilna laika 

klātienē studējošajiem), P6-2-5 un P6-1-16 (nepilna laika neklātienē studējošajiem). 

Ja studiju plānā paredzētā kārtējā prakse ir izieta vairākās prakses vietās, visu prakses 

daļu sasniegumus vērtē kopumā ar vienu atzīmi. 

4.10. Ieskaite par praksi jāiegūst četrpadsmit dienu laikā pēc oficiālā prakses beigu datuma. 

Gadījumos, kad praktikants ir attaisnoti aizkavējies praksē, ieskaite par praksi jāiegūst 

četrpadsmit dienu laikā pēc atgriešanās no prakses. 
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4.11. Kuģu remonta (krasta)/darbnīcu prakse var tikt ieskaitīta tikai līdz Valsts 

pārbaudījuma “Kompleksais eksāmens specialitātē” noteiktajam datumam. 

 

5. JŪRAS PRAKSE UN CENZS 

 

5.1.  Jūrnieku kvalifikācijas dokumentu saņemšanai nepieciešamo jūras cenzu nosaka 

2005.gada 22.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.895 „Jūrnieku sertificēšanas 

noteikumi”. Jūras cenzu apliecinošie dokumenti ir jūrnieka grāmatiņa un apliecība par 

darbu uz kuģa (Veidlapa P6-3-1). 

5.2.  Absolvējot LJA, par minimāli pieļaujamo jūras un darbnīcu/kuģu remonta cenzu 

uzskatāms: 

5.2.1. beidzot I vai II līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas - 100% no 

attiecīgajā specialitātē paredzētā cenza; 

5.2.2. beidzot profesionāla bakalaura studiju programmas „Jūras transports-kuģa 

vadīšana”, „Jūras transports-kuģa mehānika”, „Jūras transports-kuģa 

elektroautomātika” –  

5.2.2.1. ne mazāk kā 75% jeb 270 kalendārās dienas no attiecīgajā specialitātē 

paredzētā jūras cenza kuģu vadītājiem;  

5.2.2.2. ne mazāk kā 70% jeb 252 kalendārās dienas no kopējā cenza kuģu 

mehāniķiem un kuģu elektromehāniķiem, t.sk. 75% jeb 135 kalendārās 

dienas no attiecīgajā specialitātē paredzētā jūras cenza. 

5.2.3. beidzot LJA Jūrskolu kuģu vadītāju un kuģu mehāniķu specialitātēs: 

5.2.3.1. 960 stundas jeb 120 kalendārās dienas no attiecīgajā specialitātē 

paredzētā jūras cenza; 

5.2.3.2. 140 stundas jeb 18 kalendārās dienas kuģu mehāniķiem no kuģu 

remonta prakses cenza (t.sk. prakse LJA darbnīcās un uz pontona 

“Kadets”); 

5.2.4. Informāciju par katra studējošā/izglītojamā iegūto cenzu apkopo praktikanta 

personas datu un jūras cenza elektroniskā uzskaites žurnālā. 

5.3.  Iztrūkstošo jūras vai kuģu remonta cenzu, kas nepieciešams kuģa virsnieka 

kvalifikācijas dokumentu iegūšanai atbilstoši STCW konvencijas prasībām 

studējošais/izglītojamais iegūst izejot praksi jūrā pēc LJA vai LJA Jūrskolas 

absolvēšanas. 

 

 

 

6. PRAKSES PROCESA VADĪBA 

 

6.1. Prakses kā studiju procesa daļas pārraudzību kopumā veic prorektors. 

6.2.  Prakses kā mācību procesa daļas pārraudzību LJA Jūrskolā kopumā veic Jūrskolas 

direktors. 
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6.3.  Akadēmiskā padome periodiski izskata ziņojumus par prakšu plānošanu, to norises 

gaitu un rezultātiem, un pieņem atbilstošus lēmumus. 

6.4.  Profilējošo nodaļu direktoru un citu darbinieku rīcību prakšu nodrošināšanā nosaka LJA 

KVS procedūra Nr. P6-3 „Prakse”.  

6.5.  Praktikantu tiesības, pienākumus un rīcību pirms prakses un prakses laikā, kā arī 

atgriežoties no prakses akadēmijā, nosaka KVS procedūra Nr. P6-3 „Prakse”.  

6.6.  Studējošo pirms prakses instruktāžas dokumentē protokolos par instruktāžām. 

6.7.  Izglītojamo pirms prakses instruktāžas novadīšanu dokumentē mācību žurnālā sadaļā 

„instruktāžas”. 

6.8. Prakses plānotājs ir atbildīgs par prakses organizēšanu, metodiskā atbalsta sniegšanu 

praktikantiem, instruktāžas veikšanu par praktikanta pienākumiem prakses laikā un pēc 

tās, instruktāžas veikšanu par prakses grāmatas aizpildīšanu un noformēšanu kārtību, kā 

arī jūras/kuģu remonta/krasta prakses un prakses LJA darbnīcās uzskaiti un 

informācijas sniegšanu atbildīgajām institūcijām. 

6.9. izslēgts, 2017.gada  27.novembra LJA Senāta sēdes protokols Nr.187. 

6.10. Prakses grāmatā norādīto uzdevumu / prakses programmas izpildes novērtēšanu veic 

studiju programmas direktori vai to pilnvaroti mācībspēki. 

6.11. Potenciālie praktikanti ar prakses programmu tiek iepazīstināti iepriekšējā semestra 

laikā pirms prakses uzsākšanas. 

 

 

7. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

 

7.1.  Atzīt par spēku zaudējušiem šādus normatīvos aktus: 

7.1.1. LJA 28.03.94. Senāta lēmumu "Par LJA studentu un LJA Rīgas Jūrskolas audzēkņu 

prakšu organizēšanas pilnveidošanu un Latvijas Jūrnieku reģistrā uzskatāmā remonta 

darba stāža saskaņošanu" (Protokols Nr. 10); 

7.1.2. LJA 13.02.95. Akadēmiskās padomes lēmumu Nr.50 "Par prakses organizatorisko 

sakārtošanu"; 

7.1.3. LJA 11.05.98. Akadēmiskās padomes lēmumu Nr.164 “Par akadēmijas studentu un 

jūrskolas audzēkņu pielaišanu pie valsts pārbaudījumiem atkarībā no praksēs iegūtā 

cenza”; 

7.1.4. LJA 19.05.2001. Senāta noteikumu "LJA iekšējās kārtības noteikumi studiju un 

mācību darbā" (Protokols Nr.41) ar grozījumiem, sadaļu 6. "Prakses"; 

7.1.5. LJA 31.03.2008. Senāta lēmumu "Nolikums par LJA studentu un jūrskolas audzēkņu 

praksēm” (protokols Nr. 103); 

7.1.6. LJA 12.01.2009. Senāta lēmumu "Nolikums par LJA studentu un jūrskolas audzēkņu 

praksēm” (protokols Nr. 110); 

7.1.7. LJA Norādījumi Nr. 1 „Darbinieku rīcība prakses jautājumos”. 

7.1.8. LJA Norādījumi Nr. 2 „Studentu/audzēkņu rīcība saistībā ar praksi”. 
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7.2. Nolikuma Redakcija – 12 stājas spēkā ar 2017. gada 27.novembri. 

 

 

 

LJA Senāta priekšsēdētājs                            G.Lauža 

 

 

 

LJA Senāta sekretārs                   A.Arnicāne 
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PIELIKUMS  
 

Statistikas dati par studējošajiem studiju programmā “Ostu un kuģošanas vadība” 
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Atbiruma iemesli ir akadēmiskie parādi, daļa studējošo izslēgti pēc paša vēlēšanās, kā 

arī ir izmantota iespēja mainīt studiju veidu un formu uz nepilna laika neklātieni, lai 

turpmāk ilgākā termiņā pēc individuālā grafika varētu kārtot akadēmiskos parādus. 
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Studiju programma tiek īstenota Valsts valodā visiem studējošiem. 

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

finansējums);   
Studiju programmas 

nosaukums 
Ostu un kuģošanas vadība 

(klātiene) 

Ostu un kuģošanas vadība 

(neklātiene) 

Mācību gads 

Studējošo skaits Studējošo skaits 

Par valsts budžeta 

līdzekļiem 

Par studiju 

maksu 

Par valsts 

budžeta 

līdzekļiem  

Par studiju 

maksu 

2018./2019. 0 75 0 23 

2017./2018. 0 80 0 22 

2016./2017. 0 80 0 33 

2015./2016. 0 88 0 37 

2014./2015. 0 85 0 35 
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PIELIKUMS  

Studiju programmas “Ostu un kuģošanas vadība” plāns
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PIELIKUMS  

Studiju programmas ”Ostu un kuģošanas vadība” studiju kursu kartējums  

 Kursa nosaukums 
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Angļu valoda X   X             

Cilvēku attiecību psiholoģija   X   X           

Filozofija                                           X   X             

Latvijas kuģniecības vēsture X   X             

Personāla vadība, organiz. apmāc.   X     X         

Sports X     X           

Transporta ekonomika, SD**                    X         

    

Civilā aizsardzība       X           

Darba aizsardzība un likumdošana              X       

Ekonomikas matemātiskās metodes         X         

Fizika             X     

Informācijas tehnoloģija     X             

Jūras tiesības       X           

Kvalitātes vadība jūras transportā   X     X         

Lietišķā ķīmija             X     

Matemātika             X     

Specializācijas angļu valoda     X   X         

Statistika         X   X     
     

Ekonomika                                                X         

Grāmatvedība un finanses         X         

Jūras pārvadājumu tehnoloģija, SD**               X   

Kuģošanas drošība       X X       X 

Kuģu aģentēšana         X       X 

Kuģu komercmenedžments         X       X 

Kuģu tehniskais menedžments         X       X 

Kuģu uzbūve un teorija         X       X 

Multimodālie pārvadājumi         X       X 

Ostu ekonomika un likumdošana            X       X 

Ostu hidrobūves               X   

Ostu tehnika un procesu mehanizācija               X   

Ostu un terminālu operācijas         X     X X 

Starptautiskā biznesa stratēģija         X X     X 

Tirgzinības, SD**         X X     X 

Transporta likumdošana           X       

Transporta loģistika         X X       

Vides piesārņojuma novēršana       X           

     

Bīstamo kravu aprites kontrole un vides 

aizsardzība ostās       X X         

Diplomdarbu izstrād. un prezent. iem.   X               

Dokumentu pārvald. un lietišķ. saraks.         X         

Elementārā matemātika             X     

Muitas darba organizēšana un kontr.         X X       

Prāta disciplinēšanas tehnikas   X               
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PIELIKUMS  

Studiju programmas “Ostu un kuģošanas vadība” atbilstība valsts 

izglītības standartam 

  

Prasības*  Standartā noteiktais  Programmas rādītāji  

Studiju programmas apjoms 

(KP)  
 120-160  182 

Studiju programmas īstenošanas 

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

Programmu daļas un to apjoms 

( obligātā, ierobežotās izvēles, 

izvēles), t.s. noslēguma darba 

apjoms  

 obligātā daļa (ne mazāk kā 50 

KP),  

 ierobežotās izvēles daļa (ne 

mazāk kā 20 kredītpunktu),  

 izvēles daļa. 

  obligātā daļa – 121 KP, 

 ierobežotās izvēles daļa  - 

55 KP,  

 izvēles daļa – 6 KP 

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

Obligātais saturs atbilstoši 

standarta prasībām  

nodrošina zinātniski pamatotu 

plaša profila studiju rezultātu 

sasniegšanu 

nodrošina zinātniski pamatotu 

plaša profila studiju rezultātu 

sasniegšanu 

Atbilstība Vides aizsardzības 

likuma un Civilās aizsardzības 

un katastrofas pārvaldīšanas 

likuma noteiktajām prasībām  

 atbilstoši katra mācību 

priekšmeta specifikai 

 Vides piesārņojuma 

novēršana – 1 KP, 

Civilā aizsardzība – 1 KP 

Piešķiramais grāds   bakalaura  Profesionālā bakalaura grāds 

Studiju turpināšanas iespējas   maģistra studiju programma  Tiesības studēt maģistratūrā  

Studiju programmas apguves 

vērtēšanas pamatprincipi un 

kārtība  

Pamatprincipi: 

 vērtēšanas atklātības princips, 

 vērtējuma obligātuma princips, 

 vērtējuma pārskatīšanas 

iespēju princips, 

 vērtēšanā izmantoto pārbaudes 

veidu dažādības princips. 

Studiju programmas apguves 

vērtēšanas pamatprincipus un 

kārtību nosaka: 

LJA 2003.g. 31.marta 

nolikums Nr.10 Par semestra 

pārbaudēm Latvijas Jūras 

akadēmijā 

Studiju prakses raksturojums  

(ja attiecināms)  
  

2. semestris –5KP – jūras 

prakse; 

4. semestris –9KP – prakse 

jūrniecības uzņēmumā; 

6. semestris –4KP– prakse 

jūrniecības uzņēmumā; 

8. semestris –21KP– prakse 

jūrniecības uzņēmumā; 

9. semestris –4KP– prakse 

jūrniecības uzņēmumā 

(pirmsdiploma prakse). 

 

 


