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I. Informācija par augstskolu   

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.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.tabula 

LJA īstenotie studiju virzieni un mācību/studiju programmas 

STUDIJU VIRZIENI 
 

MĀCĪBU/STUDIJU PROGRAMMAS 

(programmu skaits 2017/18.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 

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 

 



Studējošo skaita LJA dinamika pārskata periodā salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu 

sniegta 2.tabulā.  

2.tabula 

Studējošo skaita LJA dinamika  

2016./2017. akad.gads 2017./2018. akad.gads 

Programma 
Studējošie 

kopā* 
Budžets 

Studiju 

maksa 
Programma 

Studējošie 

kopā* 
Budžets 

Studiju 

maksa 

JT-KV 444 143 301 JT-KV 414 195 219 

JT-KM 157 75 82 JT-KM 136 91 45 

JT-KEA 53 27 26 JT-KEA 38 27 11 

OKV 113 - 113 OKV 102 - 102 

KV-I 2 - 2 KV-I 2 - 2 

KM-I 2 - 2 KM-I 2 - 2 

KV-II 16 - 16 KV-II 7 - 7 

KM-II 21 - 21 KM-II 5 - 5 

JT 38 21 17 JT 49 28 21 

KOPĀ: 846 266 580 KOPĀ: 755 341 414 

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

 

 

 

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

2026.” (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 veicinātu 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.attēlā. 

 

 
 

1.att. LJA galvenie attīstības mērķi un darbības virzieni 



2. Augstkolas pārvaldības struktūra 

Latvijas Jūras akadēmijas pārvaldības struktūra ir izveidota atbilstoši LJA Satversmei (2.att.). 

 

2.att. LJA organizatoriskā/pārvaldības struktūra 

 

3. Augstskolas kvalitātes politika un sistēma 

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

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

2005. gadā LJA ieguva atbilstošu DNV GL Latvia SIA sertifikātu. LJA KVS sistēma nodrošina ENQA 

izstrādāto „Eiropas standartu un vadlīniju kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā” standarta 

prasību izpildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Studiju virziena „Mehānika” raksturojums   

K1. Studiju virziena kā vienota veseluma un tam atbilstošo studiju 

programmu aktualitāte, mērķi un uzdevumi, to skaidrība, 

sasniedzamība, saskaņotība ar augstskolas  kopējo stratēģisko attīstību 

 

1. Studiju virziena un tajā iekļauto studiju programmu izveides pamatojums, 

    novērtējums studiju programmu sasaistei savā starpā, kā arī studiju programmu 

    nozīme (unikalitāte) salīdzinājumā ar citām līdzīgām studiju programmām 

    Latvijā un ārvalstīs analīze  

          Studiju virziena studiju programmas dod iespēju sagatavot speciālistus ar augstāko profesionālo 

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

veselības stāvoklis atbilst noteiktām prasībām. Studiju programmas palīdz attīstīt lietišķo zinātni un 

uzturēt nepieciešamo Latvijas Republikas jūrniecības nozares intelektuālo potenciālu un veicināt tās 

attīstību. 

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.  

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

sniedz iespēju iegūt profesionālo maģistra grādu jūras transportā. 2001.gada grozījumi Augstskolu 

likumā pavēra iespēju neuniversitātes tipa augstskolām, arī Latvijas Jūras akadēmijai, īstenot doktora un 

profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas. 

 

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

    stratēģiskās attīstības virzieniem, sabiedrības un tautsaimniecības attīstības 

    vajadzībām un attīstības tendencēm   

Studiju virziena un programmu novērtējums no Latvijas interešu viedokļa veikts, balstoties uz 

šādiem dokumentiem:  

 Nacionālais attīstības plāns 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 (t.sk., maģistru) sagatavošanu. Esošās programmas ir eksportspējīgas un 

konkurētspējīgas, jo notiek  programmu satura pilnveide – ir aktualizēti kursi, iestrādātas 

normatīvo aktu izmaiņas; 

 Virziena programmas 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 pamatnostādnes 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: 



- 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 jūrnieka 

profesiju popularizējošus pasākumus. 

 

3. Studiju virziena SVID analīze attiecībā uz izvirzītajiem mērķiem   

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.att.). 

 

 
 

2.att. LJA studiju virziena „Mehānika” SVID analīze 

4. Studiju virziena attīstības plāns  

Latvijas Jūras akadēmijā plānota kompleksa studiju virzienu un programmu attīstība. 

Būtisks LJA esošo programmu attīstības virziens ir to plānotā 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” pieteikumā, kurā ir ietverta darbība “Studiju programmu satura analīze, atbilstības 

novērtējums nozares attīstības vajadzībām”. 

LJA studiju virzienu attīstībā tāpat būtiska ir iecere panākt jauna jūras transporta nozarei 

atbilstoša studiju virziena „Jūrniecība” apstiprināšanu, kurā būtu tikai loģiski iekļaut lielāko daļu no LJA 

studiju programmām. 

LJA studiju virzienu/programmu attīstības plānā paredzēta arī  jaunu kopīgu, tostarp, 

starptautisku maģistra un doktora studiju programmu izveide.  
 



K2. Studiju virziena vadība  

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

vadītāja un studiju programmu vadītāju lomas, atbildības un sadarbības ar 

citiem studiju programmu vadītājiem novērtējums   

Latvijas Jūras akadēmijas (LJA) „Mehānikas un metālapstrādes, siltumenerģētikas, 

siltumtehnikas un mašīnzinību” studiju virziena īstenošanu nodrošina divas LJA pamatstruktūrvienības 

– Kuģu Inženieru nodaļa un Jūras transporta nodaļa, kā arī LJA maģistrantūra, realizējot atbilstošās 

studiju programmas. 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 programmu attīstību. Sadarbība starp studiju programmu un nodaļu vadītājiem, kā arī 

prorektoru tiek nepārtraukti pilnveidota un nodrošina nepieciešamo studiju kvalitāti. 

 

2. Studiju programmu izveides un pārskatīšanas procesa novērtējums   

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. 

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 nozares aktuālās vajadzības. 

Ļoti būtiska LJA programmu pārskatīšana ir plānota 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” pieteikuma 

ietvaros, kurā ir ietverta darbība “Studiju programmu satura analīze, atbilstības novērtējums nozares 

attīstības vajadzībām”. 

 

3. Studējošo uzņemšanas prasību novērtējums  

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 procedūru P5 „Studējošo uzņemšana”, kā arī ar 

augstāk minētajiem ikgadējiem uzņemšanas noteikumiem LJA. 

 

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

neformālās izglītības atzīšanas procedūras studiju virziena ietvaros 

novērtējums 

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. 

  



2.tabula 

Citā augstskolā vai programmā iegūto KP atzīšanas dinamika 

2016./2017. akad.gads 2017./2018. akad.gads 
P

ro
g

ra
m

m
a
 

Erasmus

+ 

studiju 

mobili- 

tātē 

iegūto 

KP atzī- 

šana 

Citā 

augst- 

skolā 

iegūto 

KP 

atzī- 

šana 

Citā 

LJA 

studiju 

prog- 

rammā 

apgūto 

KP 

atzī- 

šana 

Iepriekš 

esošajā 

LJA 

studiju 

prog- 

rammā 

apgūto 

KP 

atzīšana 

P
ro

g
ra

m
m

a
 Erasmus

+ studiju 

mobilitā- 

tē iegūto 

KP 

atzīšana 

Citā 

augst- 

skolā 

iegūto 

KP 

atzīšana 

Citā LJA 

studiju 

program- 

mā 

apgūto 

KP 

atzīšana 

Iepriekš 

esošajā 

LJA 

studiju 

prog- 

rammā 

apgūto 

KP 

atzīšana 

JT-KV - 5 3 26 JT-KV - 1 1 17 

JT-KM - 2 3 7 JT-KM - 3 2 5 

JT-

KEA 

- 4 1 1 JT-

KEA 

- 3 - - 

KV-I - -  - KV-I - - - - 

KM-I - -  - KM-I - - - - 

KV-II - -  - KV-II - - - 1 

KM-II - -  - KM-II - - - 1 

JT - -  - JT - - - 1 

KOPĀ: - 11 7 34 KOPĀ: - 7 2 25 

KOPĀ 

VISI: 
52 

KOPĀ 

VISI: 
34 

 

5. Studējošo sasniegumu un studiju rezultātu vērtēšanas sistēmas raksturojums 

un novērtējums, tajā skaitā novērtēšanas metožu un procedūru apraksts un 

novērtējums 

Studējošo sasniegumu un studiju rezultātu 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. 

 

6. Studējošo sūdzību un priekšlikumu iesniegšanas un izskatīšanas novērtējums 

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 peiekšlikumi tiek izvērtēti 

attiecīgo nodaļu sēdēs, studējošo-Senāta locekļu priekšlikumi – LJA Senātā u.c. 

 

7. Akadēmiskā godīguma principu ievērošanas studiju procesā novērtējums  

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 Procedūras Nr. P6-1  “Studiju 

procesa organizācija un vadība” iekļautās apakšprocedūras 6.3.5. “Autortiesību pārkāpumu 

konstatēšanā”. 

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. 

Plag servisā augšupielādētais darbs tiek salīdzināts ar vairāk nekā 14 miljardiem mājas lapu, grāmatu, 

rakstu, studentu darbiem un citiem materiāliem. Lai turpmāk augstākā mērā nodrošinātu akadēmiskā 

godīguma principiem atbilstošu Akadēmijas pētnieku darbības un studējošo noslēguma darbu kvalitāti 

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

http://www.plag.lv/


mērķa  “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” Akadēmijas projekta “Latvijas 

Jūras akadēmijas e-studiju un pārvaldības procesu atbalsta informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 

(IKT) platforma” pieteikumā ir ietverta darbība “Akadēmiskā godīguma moduļa izstrāde un aprobācija”. 

Pārskata periodā oficiāli iesniegumi par plaģiāta konstatāciju studējošo darbā LJA 

administrācijā netika iesniegti. 

 

K3. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitāte  

1. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitātes novērtējums studiju 

virziena ietvaros un indikatori studiju virziena mērķu sasniegšanai un 

uzdevumu īstenošanai  

         Kvalitātes Iekšējai pašnovērtēšanai un pilnveidošanai notiek šādas plānotas aktivitātes: 

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

klientu apmierinātības izzināšana u.c.   

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

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

studējošo un absolventu aptauju rezultātus. Izmaiņas studiju programmā var tikt izdarītas pēc studiju 

programmas direktora, docētāju , kā arī pēc studējošo ierosinājuma. Visas izmaiņas tiek virzītas 

apspriešanai LJA Akadēmiskās padomes sēdē un apstiprinātas Senātā.  

 

2. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas īstenošana studiju virziena 

ietvaros atbilstoši Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai 

Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG)  

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

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

2005. gadā LJA ieguva atbilstošu DNV GL Latvia SIA sertifikātu. LJA KVS sistēma nodrošina ENQA 

izstrādāto „Eiropas standartu un vadlīniju kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā” standarta 

prasību izpildi.  

Kvalitātes nodrošināšanas politika un pasākumi noteikti LJA Kvalitātes vadības rokasgrāmatā 

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

rokasgrāmata). 

KVS ietvaros ir izstrādāts detalizētas dokumentācijas kopums: 

 dokumentēto procedūru rokasgrāmata (PR), kurā ir iekļauti īstenojamo procesu/apakšprocesu 

detalizēti apraksti; 

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

sapulces un Senāta lēmumus,  Akadēmiskās padomes ieteikumus; 

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

saistošajiem starptautiskajiem un nacionālajiem normatīvajiem dokumentiem; 

 norādījumu kopums ar atsevišķu darbību izvērstākiem aprakstiem; 

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

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

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

mērīšanu. 

Detalizēti ar minēto dokumentu kopumu var iepazīties LJA datorsistēmas iekšējā koplietošanas diskā  

L:\KVS. 

Lai nodrošinātu LJA sagatavojamo speciālistu atbilstību prasībām un paaugstinātu KVS 

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

ikgadējie studiju virzienu (un programmu) pašnovērtējumu ziņojumi; klientu apmierinātības izzināšana 

u.c.   



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

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

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

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

ārējo auditu reizi 12 mēnešos veic DNV GL Latvia SIA.  

Ikgadējos studiju 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.  

 

K4. Studiju virziena resursi un nodrošinājums  

1. Finanšu nodrošinājums  

1.1. Studiju virziena finanšu resursu nodrošinājuma izvirzīto mērķu sasniegšanai un finanšu 

plānošanas mehānisma novērtējums   

      Finanšu resursi studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanas nodrošināšanai, kā 

arī akadēmiskā personāla pētniecības nodrošināšanai veidojas no valsts budžeta finansējuma, LJA 

ieņēmumiem no studiju maksas un citiem maksas pakalpojumiem. Virziena īstenošanu kopumā 

nodrošina pašreizējā LJA materiālā un informatīvā bāze Flotes ielā 12 k-1, Rīgā, LV-1016, kas tiek 

izmantota profesionālo studiju programmu realizēšanai un kas nepārtraukti tiek pilnveidota. 

 Iestādes ieņēmumi 2017.gadā –  1 677 336 EUR; 

 Ieņēmumi zinātniskajai darbībai 2017.gadā – 18 539 EUR; 

 Iestādes budžeta izdevumi 2017.gadā – 1 741 920 EUR. 

 

1.2. Studiju vietas izmaksas uz vienu studējošo un to novērtējums.  

Izmaksas uz vienu studējošo studiju virziena ietvaros: 

 studiju programma “Jūras transports – kuģa vadīšana” – studiju maksa 2900 eiro gadā; 

 studiju programma “Jūras transports – kuģa mehānika” – studiju maksa 2900 eiro gadā;  

 studiju programma “Jūras transports – kuģa elektroautomātika” – studiju maksa 2900 eiro 

gadā; 

 studiju programma “Ostu un kuģošanas vadība” – studiju maksa 2400 eiro gadā. 

Studiju maksas aprēķinā ir iekļautas sekojošas pozīcijas: 

 atlīdzība; 

 mācību,darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni; 

 pakalpojumu apmaksa; 

 krājumu, materiālu, energoresursu, preču, biroja preču un inventāra iegāde; 

 nekustamā īpašuma nodoklis; 

 pamatkapitāla veidošana; 

 atskaitījumi sportam un kultūrai; 

 atskaitījumi zinātnes darbības nodrošināšanai. 

Studiju maksa studiju programmu īstenošanai aprēķināta pēc faktiskiem izdevumiem. 
 

1.3. Izmaksu  procentuālā  sadalījuma  studiju  virziena  ietvaros   

novērtējums  

Visas studiju izmaksas pozīcijas ir kopējas. LJA finašu resursi nav sadalīti atsevišķi katrai 

studiju programmai. 

 

1.4. Zinātniskā pētniecība un/vai mākslinieciskās jaunrades finansēšanas avoti un 

augstskolas rīki to pārvaldībai  



Pašlaik Latvijas Jūras akadēmija īsteno sekojošus projektus: 

 Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas  projekts “Ārstniecības 

harmonizācija uz kuģa, darba drošības un neatliekamās palīdzības prasmes kuģojot Baltijas 

jūrā” - OnBoard-Med projekts; 

 EfficienSea 2 – Efficient projekts. Safe and sastainable traffic at sea. 

Pieejamie finansēšanas avoti pētniecībā: projektu finansējums, atskaitījumi no studiju maksas. 

Pieejamo finansējumu izmanto atbilstoši projektu mērķim un studiju programmu pilnveidošanai. 

2. Infrastruktūras un materiāltehniskais nodrošinājums  

       2.1. Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu īstenošanai paredzētās 

       infrastruktūras, tās pieejamības  studējošajiem  un mācībspēkiem novērtējums 
   

Infrastruktūras  uzturēšanas  un uzlabošanas kārtība LJA kopumā ir saimnieciskās daļas 

direktora atbildība. 

LJA teritorijas un ēku renovācija un mūsdienīgas jūrniecības izglītības un mācību bāzes 

izveidošana notiek saskaņā ar LJA attīstības ilgtermiņa plānu . 

 

       2.2.  Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu īstenošanai paredzētā 

       materiāltehniskā, tajā skaitā telpu aprīkojuma un laboratoriju, nodrošinājuma un tā 

       pieejamības studējošajiem un mācībspēkiem novērtējums  

 

Auditori ju 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 palielinas to auditoriju skaits, kas ir aprīkotas ar stacionāru datoru un projektoru. 
 

3. Metodiskais un informatīvais nodrošinājums  

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 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 

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


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 

3.  KR- CON 
  2 pieeju kodu abonements specializētai 

jūrniecības normatīvo dokumentu datu bāzei  

4.  International Maritime Organization (IMO) Aktuālo dokumentu datu bāze IMOdoc. 

 

4. Atbalsta sistēma 

Studējošajiem pieejamā atbalsta sistēma LJA tiek attīstīta vairākos virzienos.  

Visi viesstudenti tiek nodrošināti ar dzīvesvietu LJA dienesta viesnīcā Erasmus+ programmas 

studiju mobilitātes laikā. Sadarbībā ar LJA Studentu padomi (SP) viesstudenti tiek iesaistīti arī LJA 

studējošo sabiedriskajos pasākumos (piem., Erasmus+ dalībvalstu augstkolu prezentāciju 

vakariņās/brokastīs, ekskursijās, SP organizētajos ziemassvētku un sparta pasākumos, utml). Sadarbībā 

ar LJA Studentu padomi izveidota “badiju” grupa, kas palīdz viesstudentiem integrēties LJA un Latvijā. 

Tā kā pēdējos gados būtiski ir pieaudzis nesekmības dēļ  atskaitīto studējošo skaits, LJA ir 

izstrādāts pasākumu kopums, kas ietver studentcentrētu individuālu pieeju, izzinot konkrēta studējošā 

zināšanu deficītus un sniedzot individuālu atbalstu šo deficītu mazināšanai. 

LJA tiek nodrošinātas studijas pēc individuālajiem grafikiem, lai sekmētu studējošo līdzdalību 

akadēmijas pētnieciskajā darbā; dotu iespēju studējošajiem iesaistīties ar daļēju noslodzi darbā, kas 

saistīts ar akadēmijā apgūstamo specializāciju; dotu iespēju studējošajiem turpināt studijas tajos 

gadījumos, kad studijas normālajā režīmā nav iespējamas ģimenes apstākļu dēļ; dotu iespēju 

studējošajiem turpināt studijas, ja viņu akadēmiskā grupa ir kļuvusi par mazu, lai organizētu studijas 

normālajā režīmā. 

 

5. Tālmācības studiju formas nodrošinājuma vērtējums 

Nav piemērojams. 

 

http://kopkatalogs.lv/F


6. Mācībspēki  

6.1. Mācībspēku atlases un pieņemšanas darbā novērtējums  

 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”. 

 

6.2. Mācībspēku izaugsmes veicināšanas (didaktisko prasmju uzlabošanas un kvalifikācijas 

paaugstināšanas) novērtējums 

Latvijas Jūras akadēmijas (LJA) stratēģiskā attīstība ir īstenojama, ņemot vērā jūrniecības 

attīstības koncepcijā norādītās prioritātes: radīt nepieciešamos priekšnosacījumus, lai nodrošinātu 

Transporta attīstības pamatnostādņu pasākumu īstenošanu jūrniecības izglītības konkurētspējas 

paaugstināšanai un tuvināšanai darba tirgus prasībām un nozares vajadzībām1. Jūrniecības izglītību 

uzraugošā institūcija - Latvijas Jūras administrācijas Jūrnieku reģistrs (JR) ir izvērtējis jūrnieku 

profesionālās sagatavošanas sistēmu, ņemot vērā dažādus arējos un iekšējos faktorus, kas ietekmē 

jūrnieku profesionālās sagatavošanas procesu Latvijā un identificējis jūrnieku profesionālās 

sagatavošanas sistēmas stiprās un vājās puses. Ar aptaujas palīdzību tika apkopoti jūrniecības izglītības 

iestāžu studentu, mācībspēku un administrācijas viedokļi par esošo situāciju jūrniecības izglītības jomā 

un izstrādāts jūrniecības attīstības koncepts, kura ietvaros būtiska nozīme ir  topošo jūrniecības 

speciālistu sagatavošanai. 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 mūsu augstskolā. No 

jūrniecības nozares 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. 

6.3. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto mācībspēku raksturojums un novērtējums  

Pārskata periodā studiju virziena īstenošanā tika iesaistīti kopumā 36 mācībspēki, kuriem LJA 

ir ievēlēšanas akadēmiskā amatā vieta un, kuru skaitā ir 5 profesori, 5 asociētie profesori, 14 docenti 

un 12 lektori. Tā kā pārskata periodā kopumā studiju procesa īstenošanā bija iesaistīti 69 mācībspēki, 

tas nozīmē, ka tikai aptuveni puse no mācībspēkiem ir LJA ievēlētie.  

Vēl jāatzīmē, ka pārskata periodā maģistra studiju programmā bija piesaistīti 2 ārzemju 

mācībspēki – prof. V.Paulauskas un asoc.prof. R.Barzdžiukas.  

 

6.4. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto mācībspēku mobilitātes 

raksturojums un novērtējums pārskata periodā. 

LJA piedalalās ES mūžizglītības un personu mobilitātes projektos kopš 2000.gada. Šobrīd tiek 

realizēti Erasmus+ programmas projekti personu mobilitātei starp ES programmas valstīm (KA103 

aktivitāte) un mobilitātei starp programmas valstīm un partnervalstīm (KA107 aktivitāte). Erasmus+ 

programmas mobilitāte saistībā ar mācībspēkiem LJA tiek īstenota šādos virzienos: 

                                                           
1 Latvijas jūrniecības izglītības sistēmas attīstība - 2016 



 izejošā docēšanas un personāla pilnveides mobilitāte starp ES programmas valstīm, kā arī starp 

programmas valstīm un partnervalstīm; 

 ienākošā docēšanas un personāla pilnveides mobilitāte starp ES programmas valstīm, kā arī starp 

programmas valstīm un partnervalstīm. 

Erasmus+ mobilitātes programma: 

 Nodrošina kvalitatīvas izglītības iespējas un palīdz labāk sagatavot kuģa virsniekus: kuģa 

vadītājus, mehāniķus un elektromehāniķus; 

 Nodrošina starptautiskā Jūrnieku sagatavošanas, sertificēšanas un sardzes pildīšanas kodeksa 

(STCW) prasību izpildi, piesaistot akadēmisko personālu no partneraugstskolām un personālu 

no nozares uzņēmumiem ārvalstīs; 

 Veicina zināšanu un pedagoģisko metožu pieredzes apmaiņu. 

Erasmus mobilitātes programmas ietvaros mobilitātes vizītēs ārvalstu partneraugstskolās ik 

gadu dodas vidēji 12 docētāji un 9 darbinieki. Tas atbilst 11% no LJA personāla kopējā skaita. Savukārt, 

viesdocētāju un viespersonāla pilnveides mobilītātē LJA ik gadu ierodas vidēji 12(divpadsmit) 

mobilitātes dalībnieki no partneraugstkolām. 

Apkopojot LJA Erasmus+ mobilitātes dalībnieku atskaites, kā arī veicot pārrunas ar LJA docētājiem, 

darbs ar LJA viesstudentiem visbiežāk tiek atzīmēts kā motivācija LJA docētāju svešvalodas pilnveidei. 

Rezultātā varam secināt ka dalība Erasmus+ personu mobilitātes programmā ir motivējoša docētāju 

svešvalodu kompetenču attīstīšanai. Docētāju svešvalodas prasmes ir arī viens no docētāju atlases 

kritērijiem dalībai Erasmus+ programmā. 

K5. Zinātniskā pētniecība  

1. Studiju virziena zinātniskās pētniecības virzienu raksturojums un 

novērtējums, atbilstība augstskolas un studiju virziena mērķiem  

Atskaites periodā LJA zinātniskās pētniecības jomā var identificēt vairākus riskus. Tālāk ir vairāki 

nozīmīgākie riski to būtiskuma samazināšanās secībā:  

1. Riski ir saistīti ar nevienmērīgu un neprognozējamu finansējumu zinātniskai darbībai 

akadēmijā. Pētnieku, vadošo pētnieku un zinātnisko asistentu darba samaksas ļoti zemais 

līmenis rada grūtības piesaistīt zinātniskai darbībai augsti kvalificētus kadrus, kas apdraud LJA 

kā zinātniskās institūcijas konkurētspēju un darbību.  

2. Nepietiekams finansējums var novest pie akadēmiskā personāla lojalitātes samazināšanās un 

personāla izdegšanas. 

3.  Saskaņā ar 2013.gada 12.novembra MK noteikumu Nr.1316 7. un 71. punktu „Kārtība, kādā 

aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām” PI vairs neatbilst bāzes 

finansējuma piešķiršanas kritērijiem. 

4. LJA  zinātnisko darbinieku novecošanās un citi. 

Ir izstrādāti vairāki priekšlikumi konstatēto risku cēloņu novēršanai vai ietekmes samazināšanai, 

piem., priekšlikums aktīvi meklēt sadarbības partnerus zinātniski-pētniecisko projektu realizācijā lielu 

Latvijas (LU, RTU, LLU, Ventspils augstskola u.c.) un ārzemju augstskolu un pētniecības centru vidū; 

pārreģistrēt LJA Pētniecības institūtu par LJA Zinātnisko institūciju; veicināt LJA akadēmiskā personāla 

pārstāvju iestāšanos un studijas doktorantūrā, īpašu uzmanību veltot tiem darbiniekiem, kuru vidējais 

vecums nepārsniedz 40 gadu un citi 

2. Zinātniskās pētniecības sasaiste ar studiju procesu 

 Pārskata periodā zinātniskās pētniecības sasaistei ar studiju procesu LJA Zinātnes padomei bija 

noteikti šādi vispārējie mērķi un detalizētie mērķi: 

 Koordinēt zinātniski  pētniecisku  darbu LJA un tā integrāciju studiju procesā un programmu 

apguvē ( LJA ZP  atb. H.Šimkuva, nodaļu, katedru un studiju programmu vadītāji).  

 Attīstīt un koordinēt LJA studējošo pētniecisko darbību ( atb. H. Šimkuva un SZB  pārstāvji 

S.Ūzuliņa, E.Dzalbe, D.Gorbačovs, A.Feofilovs).  



Detalizētie mērķi: 

 Piedalīties  maģistra studiju programmas 1. kursa maģistrantu darba tēmu un maģistra darba 

vadītāju apstiprināšanā. (2017.g. rudens semestris, Zinātnes padomes ekspertu komisija, atb. 

H.Šimkuva). (izpildīts). 

 Piedalīties maģistra darbu izstrādes procesa izvērtēšanā, maģistra darbu priekšaizstāvēšanā, 

maģistra darbu virzīšanā uz aizstāvēšanu, to recenzēšanā. (Visa studiju gada laikā, atkarībā 

no maģistra darba izstrādes līmeņa, Zinātnes padomes ekspertu komisija). (atb. H.Šimkuva, 

izpildīts). 

 Organizēt kopsēdes ar LJA Pētniecības institūta zinātniekiem un Studentu Zinātniskās 

biedrības pārstāvjiem.  (visa studiju gada laikā atkarībā no nepieciešamības, atb. 

H.Šimkuva, S.Ūzuliņa, A.Spīķis, E.Petkuns, A.Feofilovs,D.Gorbačovs). (izpildīts). 

 Piedalīties LJA pētniecisko virzienu un akadēmijas attīstības stratēģijas izstrādāšanā. ( visi 

ZP locekļi, atb. H.Šimkuva). ( izpildīts). 

 Piedalīties LJA Studentu zinātniskās konferences organizēšanā un norises nodrošināšanā, 

piedalīties konferencē kā ekspertiem. ( 2017. gada 7. marts , visi ZP locekļi.) ( atb. 

H.Šimkuva ).( izpildīts). 

 Sadarbībā ar Studentu Zinātnisko biedrību,organizēt un nodrošināt  LJA studentu 

piedalīšanos ar ziņojumiem studentu zinātniskajās konferencēs Vidzemes augstskolā un 

Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā ( 2017. gada 1.pusē). ( atb.H.Šimkuva, S.Ūzuliņa, A. 

Feofilovs.) ( izpildīts). 

 Piedalīties Starptautisko Jūrniecības vēstures lasījumu organizēšanā ( 2017. gada 

12.oktobris).( atb. H.Šimkuva).( izpildīts). 

 Piedalīties LJA 20. Starptautiskās zinātniskās konferences „ Maritime Transport and 

Infrastructure”  2018. gada 19.-20. aprīlī organizēšanā un līdzdalība ar ziņojumiem.(atb. 

A.Zvaigzne, J.Brūnavs). ( izpildīts.) 

  Noskaidrot iekšējo klientu viedokli par LJA ZP darbību, veicot aptaujas (mutiskas vai 

rakstiskas)  (līdz 2017./18. akad. gada beigām). (atb. H.Šimkuva). (izpildīts). 

3. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskās 

pētniecības novērtējums 

Apkopojot Zinātnes Padomes locekļu mutiskās aptaujas rezultātus un iekšējo klientu mutiskās 

aptaujas rezultātus ( 2017. gada oktobris un 2018. gada maijs) rezultātus, tika noskaidrots, ka ir 

nepieciešams veikt sekojošas darbības: 

1) Pētniecības darba teorētisko aspektu realizācijai nepieciešams uzlabot pieeju starptautiskajām 

datu bāzēm LJA bibliotēkā, jānodrošina bibliotēkas pētniekiem piemērotāks darba laiks LJA 

bibliotēkā, finansiāli  jānodrošina iespēja akadēmiskajam personālam iegūt personālo 

abonementu un SBA LNB. 

2) Iegādāties pētījumu veikšanai nepieciešamās lietojumprogrammas, eksperimentiem 

nepieciešamās mērierīces un adapterus. 

3) Iegādāties tehnoloģiski nepieciešamās ierīces pētījumu veikšanai  kiberdrošības sfērā 

jūrniecības nozarē, uzsākot veidot kiberdrošības pētījumu laboratoriju LJA, kas, sadarbībā ar  

jūrniecības industrijas uzņēmumiem, piedāvātu nozarei aktuālas drošības  problēmu 

risinājumus. 

4) Uzsākt veidot kuģošanas digitalizācijas problēmu un autonomo kuģu būvniecības un kuģošanas 

izpētes laboratorijas. 

5) Uzsākt veidot jūrniecības nozares cilvēkresursu sagatavošanas, efektīvas profesionālās darbības 

izpētes problēmu laboratoriju. 

6) Pilnveidot slodzes aprēķināšanu pētniekiem, lai izvairītos no nesamērīgi lielas auditoriju stundu 

noslogotības, kas negatīvi ietekmē pētnieciskā darba kvalitāti. 

7) Pilnveidot LJA  akadēmiskā personāla darba samaksas sistēmu par veikto zinātniski pētniecisko 

darbu, pamatojoties uz aktuālo likumdošanu un  konkurētspējas principiem. 

8) Pilnveidot un precizēt  darba pienākumu aprakstu un pienākumu sadali pētnieku un vadošo 

pētnieku darba līgumos LJA.  



Augstākminētās veicamās darbībās un risināmie uzdevumi izriet no problēmu loka, kas kavē 

efektīvu zinātniski pētniecisko darbību LJA, un primāri, tie ir sekojoši jautājumi:  

1) darba samaksas jautājumi par pētniecisko darbu akadēmijā;  

2) pētnieku un vadošo pētnieku samērīgs darba slodzes sadalījums starp auditoriju slodzi un 

pētnieciskā darba slodzi,  

3) laboratorijas iekārtu, zinātnieku darba vietu un telpu trūkuma jautājumu risinājums; 

4) mūsdienīgs materiāli tehniskais pētnieciskā darba nodrošinājums; 

5) juridiski pamatots un  faktiskajiem darba pienākumiem adekvāta zinātnieku darba samaksa; 

6) uzlabot individuālu pētnieku pieeju starptautiskajām datu bāzēm inženierzinātnēs, sociālajās 

zinātnēs, humanitārajās zinātnēs; 

7) nodrošināt regulāras zinātniskās kvalifikācijas celšanas iespējas LJA pētniekiem zinātniskajās 

institūcijās Latvijā un ārzemēs, izmantojot sekojošas formas-ziņojumi starptautiskajās 

konferencēs, individuāls pētnieciskais darbs un stažēšanās ārvalstu pētnieciskajos centros un 

augstskolās, piedaloties speciālos zinātniskās darbības kvalifikācijas celšanas kursos. 

        LJA zinātniskā personāla zināšanu līmeni un kvalifikāciju var uzskatīt par pietiekami augstu un 

atbilstošu veicamajām funkcijām. Par to liecina zinātniskās publikācijas un konferenču referāti. Pirms 

akcepta iespiešanai, publikācijas un referāti iziet  atlases un ārējās recenzēšanas procedūru. Tās ietvaros 

to kvalitāti novērtē eksperti un speciālisti ar augstu zinātniskās reputācijas līmeni.    

      Tādejādi LJA akadēmiskā personāla   zinātniskās publikācijas un referāti ir viens no rādītājiem 

personāla zināšanu līmeņa mērīšanai ar vislielāko ticamības pakāpi. 

4. Starptautiskās sadarbības zinātniskajā pētniecībā novērtējums  

Pārskata periodā LJA starptautiskā sadarbība zinātniskajā pētniecībā kopumā ir vērtējama kā 

nepietiekama.  Nākošajam pārskata periodam ir izstrādāti vairāki priekšlikumi starptautiskās sadarbības 

paplašināšanai un pilnveidošanai, piem., attīstīt sadarbību ar  Latvijas augstskolām un zinātniskajām 

institūcijām, kā arī pētniecības centriem, īpaši pievēršoties sadarbībai ar ārzemju augstskolām.   

 

5. Studējošo iesaistes zinātniskajā pētniecībā raksturojums un novērtējums 

Studējošo piesaiste zinātniskajā pētniecībā salīdzinoši pret 2016./2017. ak.gadu ir 

uzlabojusies un iesaistās vairāk studentu, bet neskatoties uz šo pieaugumu, vairākums studējošo 

nav motivēti piedalīties zinātniskajā pētniecībā. Studējošo pārstāvji 2018. gadā atsāka aktīvi 

iesaistīties Zinātniskajā biedrībā un piedalīties problēmu jautājumu risināšanā. Studējošajiem 

tiek sniegta iespēja izstrādāt zinātniskos darbus, ir nodrošināti gan kompetenti darbu vadītāji, 

gan daļēji pietiekams aprīkojums. 

 

6. Inovatīvi risinājumi studiju procesā, to raksturojums un novērtējums.  

LJA ir izstrādājusi un iesniegusi Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības 

institūcijās” ietvaros projekta pieteikumu “Latvijas Jūras akadēmijas e-studiju un pārvaldības procesu 

atbalsta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) platforma”. Šī projekta mērķis ir pilnveidot 

studiju programmu satura kvalitāti, nodrošinot labāku pārvaldību un vadības personāla kompetenču un 

prasmju paaugstināšanu, lai LJA kļūtu par klasiskās un viedās jūrniecības izglītības līderi Blatijas jūras 

reģionā, attīstoties kā zinātnes un kompetenču centram. Ieviešot vienotu integrētu e-risinājumu 

platformu ar studiju programmu satura, personāla un studējošo lietu pārvaldības, finanšu resursu un 

dokumentu plūsmu savstarpēji saistītiem procesiem, LJA optimizēs savu pārvaldību, uzlabos studiju 

kvalitāti un nodrošinās Baltijas jūras reģionu ar konkurētspējīgu jūrniecības inženiertehnisko 

darbaspēku, tuvinoties aktuālajam darba tirgus pieprasījumam. 



K6. Sadarbība un internacionalizācija  

1. Sadarbības un internacionalizācijas mērķu un to pārvaldības studiju virziena 

ietvaros novērtējums. Noteikto sadarbības un internacionalizācijas attīstības 

virzienu atbilstības augstskolas apstiprinātajiem attīstības mērķiem un studiju 

virziena mērķiem novērtējums 

LJA galvenais mērķis ir sniegt studējošiem mūsdienīgu augstāko profesionālo jūrniecības 

izglītību un akadēmisko sagatavotību, kā arī attīstīt lietišķo zinātni, lai uzturētu Latvijas Republikas 

jūrniecības nozares intelektuālo potenciālu un iegūtu stabilu vietu un atpazīstamību starptautiskajā 

jūrniecības izglītības un darba tirgū. 

Starptautiskā sadarbība jūrniecības speciālistu sagatavošanas un pētniecības jomās, vienlaikus 

nodrošinot papildresursu piesaisti, ir viens no LJA kvalitātes mērķiem. Starptautiskās sadarbības 

partneru atlasē tiek izvērtētas studentu un personāla mobilitātes iespējas jūrniecības studiju programmās, 

kā arī kopīgu pētniecības projektu īstenošanas iespējas. LJA plāno ik gadu nodrošināt mobilitātes 

iespējas 5% no LJA studējošo kopskaita un 10% no LJA personāla. LJA plāno turpināt sadarbību ar 

partneraugstskolām pie kopīgas maģistrantūras un/vai doktorantūras programmas izveides. 

LJA attīstība notiek vairākos savstarpēji saistītos virzienos, kas arī turpmāk nodrošinātu 

akadēmijai Eiropas līmeņa ūdens transporta un infrastruktūras pētniecības centra statusu. Akadēmijas 

darbības kvalitātes pamatā ir kvalificēta zinātniskā personāla (pieredzējušie pētnieki, jaunie zinātnieki 

un studējošie), modernas zinātniskās infrastruktūras, aktuālu projektu izpildes un sabiedrības 

informēšanas sinerģija. Lai veicinātu starptautisko sadarbības projektu organizēšanu un realizēšanu, tiek 

veiktas sekojošas aktivitātes: 

 Starptautisku konferenču, semināru un lasījumu organizēšana; 

 Laboratoriju un darbnīcu kapacitātes celšana; 

 Pētniecības virzienu attīstība; 

 Akadēmijas zinātniskā žurnāla “Maritime Transport & Infrastructure” organizēšana un 

izdošana; 

 Starptautisko kontaktu meklēšana un kopējo projektu realizācija. 

2. Sadarbības veidu un formu raksturojums un novērtējums  

Pašlaik LJA visaktīvāk īsteno sekojošas internacionālizācijas jomas: 

 Studentu un akadēmiskā personāla mobilitāte ES programmu ietvaros; 

 Ārvalstu pasniedzēju piesaiste; 

 Tiek attīstīta sadarbība ar trešo valstu AII (ārpus ES), t.sk. AII Balkānu valstīs un ES Austrumu 

partnerības valstīs (piem., Azerbaidžānā, Baltkrievijā, Gruzijā, Ukrainā, u.c.), kā arī Indijā un 

Ēģiptē; 

  Kopīgu studiju programmu izstrāde ar ārvalstu partneriem; 

 Zinātnes projektu izstrāde un sadarbības tīklu izveide ES ietvaros. 

Starptautiskās atpazīstamības veicināšanai plānota LJA iesaistīšanās starptautiskajā pasaules 

augstkolu kvalitātes reitingā U-Multirank, kā arī dažādās mārketinga aktivitātes, piem. dalība 

starptautiskās izstādēs, LJA popularizēšana tiekoties ar kolēģiem un studentiem ārvalstu 

partneraugstkolās, piedalīšanos kopīgos projektos utml. 

Būtiskākie ieguvumi  LJA, īstenojot starptautisko sadarbību / internacionalizāciju, ir šādi:  

 Nodrošināta starptautiskā jūrnieku sagatavošanas, sertificēšanas un sardzes pildīšanas kodeksa 

(STCW) jauno prasību izpilde, piesaistot akadēmisko personālu no partneraugstskolām un 

personālu no nozares uzņēmumiem ārvalstīs; 

 Zināšanu un pedagoģisko metožu pieredzes apmaiņa, lai nodrošinātu kvalitatīvas augstākās 

izglītības iespējas kuģu virsniekiem; 

 Kopīgu studiju programmu un pētniecības projektu izstrāde ar partneraugstskolām; 



 Studiju un darba pieredze ārvalstu partneraugstskolās un kompānijās palīdz studējošiem 

piemēroties starptautiskā darba tirgus prasībām; 

 Studiju un darba pieredze starpkultūru vidē veicina izpratni par toleranci un kultūru dažādību, 

kā arī saziņu daudznacionālā vidē. 

 

3. Ārvalstu studējošo un mācībspēku piesaistes studiju virziena ietvaros 

novērtējums  

3.1. Ārvalstu studējošo piesaiste 

Šobrīd LJA strādā ar ārvalstu studentiem Erasmus+ programmas ietvarā. Viesstudentiem LJA 

piedāvā studiju kursus angļu valodā. Informācija Erasmus+ programmas dalībniekiem ir publicētā LJA 

mājas lapā (skat. http://www.latja.lv/en/incoming-mobility/ ), turpat atrodas arī angļu valodā piedāvāto 

studiju kursu apraksti (skat.: http://www.latja.lv/wp-content/uploads/2018/10/courses-in-

English_LMA_2018_19_spring.pdf ). 

Visi viesstudenti tiek nodrošināti arī ar dzīvesvietu LJA dienesta viesnīcā Erasmus+ 

programmas studiju mobilitātes laikā. Sadarbībā ar LJA Studentu padomi (SP) viesstudenti tiek iesaistīti 

arī LJA studējošo sabiedriskajos pasākumos (piem., Erasmus+ dalībvalstu augstkolu prezentāciju 

vakariņās/brokastīs, ekskursijās, SP organizētajos ziemassvētku un sparta pasākumos, utml). Sadarbībā 

ar LJA SP izveidota “badiju” grupa, kas palīdz viesstudentiem integrēties LJA un Latvijā. 

Nākotnē plānojam sadarboties ar rekrutēšanas aģentiem ārzemju reflektantu piesasitei pilna 

laika studijām LJA, t.sk. ar SIA “Baltovents” un indiešu uzņēmējiem reflektantu piesaistei no Indijas 

pilna laika studijām LJA un ar ES Austrumu partnerības valstu AII, piedāvājot studiju programmas angļu 

valodā, t.sk. arī ar Baltgrievijas AII atbilstoši lēmumiem,  kuri pieņemti Latvijas-Baltkrievijas 

Starpvaldību komisijā  ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos, kā arī plānojam 

sadarboties ar AII Balkānu valstīs un  ES Austrumu partnerības valstīs Erasmus+ starptautiskās 

mobilitātes programmas ietvarā. 

Laikā no 2010.gada līdz 2014.gadam LJA bakalaura studiju programmā studēja tikai viens pilna 

laika ārzemju studējošais no Azerbaidžānas. 2017.gada maijā pēc līguma noslēgšanas ar SIA 

“Baltovents” par sadarbību jūrniecības izglītībā un pētniecībā, pieauga Indijas pilsoņu interese par 

studijām LJA. 2018.gadā tika saņemti pirmie pieteikumi. 2019.gada pavasarī plānota vairāku 

ārzemnieku pilna laika studiju uzsākšana LJA pēc individuālā grafika. 

Ārzemju reflektantu skaita palielināšanai LJA tiek plānoti šādi pasākumi: 

 Informācijas atjaunošana LJA mājas lapā angļu valodā; 

 Plašāka sadarbība ar ārvalstu studējošo rekrutēšanas aģentiem; 

 Dalība starptautiskajās izglītības izstādēs; 

 Regulāra atvērto durvju pasākumu rīkošana LJA; 

 Mārketinga plāna izstrāde ārzemju reflektantu piesaistei pilna laika studijām LJA. 

3.2. Ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste 

Ārvalstu akadēmiskais personāls tiek piesaistīts, galvenokārt, Erasmus+ personāla docēšanas 

mobilitātes programmas ietvarā – vidēji 6-7 docētāji vienā akadēmiskajā gadā.  

Jau 20 gadus ārvalstu partneraugstkolu docētāji un pārstāvji piedalās arī LJA rīkotajā 

starptautiskajā konferencē “Ūdens transports un infrastruktūra”, kā arī piecus gadus starptautiskajos 

lasījumos par kuģniecības vēsturi Baltijas jūras reģionā. 

Apkopojot LJA Erasmus+ mobilitātes dalībnieku atskaites, kā arī veicot pārrunas ar LJA 

docētājiem, darbs ar LJA viesstudentiem visbiežāk tiek atzīmēts kā motivācija LJA docētāju svešvalodas 

pilnveidei. Rezultātā varam secināt, ka dalība Erasmus+ personu mobilitātes programmā ir motivējoša 

docētāju svešvalodu kompetenču attīstīšanai. Docētāju svešvalodas prasmes ir arī viens no docētāju 

atlases kritērijiem dalībai Erasmus+ programmā. 

 

 



4. Studējošo mobilitātes raksturojums un novērtējums pārskata periodā  

Erasmus mobilitātes programmas ietvaros LJA ik gadu studē vidēji 20 viesstudenti. Pārskata 

periodā visstudenti bija no 9 (deviņām) partneraugstkolām 5 (piecās) valstīs. Viesstudentu skaits LJA ir 

aptuveni 3%  no kopējā studējošo skaita. 

Studiju mobilitātē ik gadu dodas vidēji 15 (piecpasmit) LJA studenti, savukārt, prakses 

mobilitātē ik gadu dodas vidēji 13 (trīspadsmit) LJA studējošie. 

5. Kopīgo studiju programmu raksturojums un novērtējums  

Pārskata periodā LJA īstenoja vienu kopīgo profesionālo bakalaura studiju programmu “Kuģu 

navigācijas elektronika” sadarbībā ar Ventspils augstskolu. 

6. Studiju virziena starptautiskajā vidē raksturojums un novērtējums (ja 

piemērojams)  

Nav piemērojams 

 

K7. Studējošo pašpārvaldes darbība  

1. Studējošo pašpārvaldes darbības principi  

 Studējošo pašpārvaldes (turpmāk – SP) galvenais mērķis ir pārstāvēt studējošo tiesības 

un intereses akadēmiskos, kultūras, sporta, sociālos jautājumos. Akadēmiskā gada sākumā tiek 

sasauktas SP valdes vēlēšanas, kurā ievēl pārstāvjus uz vienu akadēmisko gadu. SP uzdevumos 

ir sekmēt izglītības kvalitātes celšanu, iesaistīties sabiedriskajos pasākumos un problēmsituāciju 

risināšanā un pāstāvēt studējošo intereses akadēmijas lēmējinstitūcijās – Senāts, Satversme, 

dažāda veida komisijas.  

2.Studējošo pašpārvaldes darbības atbilstība Augstskolu likumam  

SP iztrādāja labojumus noteikumos kā tiek ievēlēti pārtsāvji no studējošo vidus Senāta 

un Satversmes sastāvā, papildus tam tika atjaunoti biļetenu formāts un ar vēlēšanām saistītie 

dokumenti. 

 SP iesaistās ERASMUS stipendiju piešķiršanas komisijas sastāvā, izvērtējot studējošo 

iesaisti sabiedriskās dzīves aktivitātēs. SP biedri aktīvi iesaistījās rektora vēlēšanu procesā, 

piedalījās debatēs, izvērtēja kandidātu atbilstību un izteica SP nostāju par tiem un noslēgumā to 

apliecināja Satversmes sēdes balsojumā. 

 SP pārstāvēja akadēmijā studējošos Latvijas Studentu apvienības (LSA) rīkotajos 

semināros, LSA Domes sēdēs, kā arī LSA Kongresā. 

 SP aktīvi iesaistījās kultūras dzīves veidošanā, organizējot vairākus pasākumus, 

piemēram 1.kursa Iesvētības, Erasmus un Prakses vakarus abos mācību gada semestros, 

Ziemassvētku balli, Valentīndienas pasākumu un vidusskolnieku konkursa Enkurs fināla 

organizēšanu. 

 Studējošo pārstāvji tika ievēlēti lēmējinstitūcijās atbilstošā un pietiekamā skaitā kā ir 

noteikts akadēmijas dokumentācijā. Senāta sastāvā tika ievēlēti 4 (četri) pārstāvji no atšķirīgām 

studiju programmām, Satversmes sastāvā tika ievēlēti 7 (septiņi) pārstāvji procentuāli pēc 

kopējā studējošā skaita studiju programmās. 

 

 



3. Augstskolas vadības atbalsts studējošo pārstāvniecības attīstības un studējošo 

pašpārvaldes darbības veicināšanā  

SP tika finansēta apmērā, kas tieši sastādīja vienu divsimto daļu no augstskolas gada 

budžeta. 2018.gadam tika piešķirti 4972.99 EUR no kopējā akadēmijas budžeta apmērā 

994597.44, kas attiecas uz studējošajiem. 

 

K8. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir 

bijusi) vai studiju programmas licencēšanas ietvaros 

konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu 

ieviešana (ja tādi ir bijuši)  

1. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā vai studiju programmu licencēšanā 

ekspertu sniegto rekomendāciju ieviešanas plāna izpilde  

LJA studiju virziena “Mehānika” un atbilstošo programmu iepriekšējās akreditācijas 

laikā ekspertu sniegto rekomendāciju ieviešana pārskata periodā ir notikusi atbilstoši 

rekomendāciju ieviešanas plānam. To ietekme uz LJA procesu un studiju kvalitāti kopumā ir 

vērtējama pozitīvi. 


