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       I. Informācija par augstskolu 
 

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

ievēlēti Latvijas Jūras akadēmijas Senātā” 

LJA Senāts 

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 

 

 

1.2. PIELIKUMS 

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

 

2.1.PIELIKUMS 

LJA studiju virziena “Mehānika”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 „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” LJA 

nodrošina trīs 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. 

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 „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” 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. 

Prakses ir ļoti nozīmīga un apjomīga visu LJA studiju programmu daļa, piem., bakalaura studiju 

programmā „Jūras transports – kuģu vadīšana” prakses apjoms ir 52 KP jeb 27,7%  no kopējā programmas 

apjoma 188 KP. Studējošo prakšu un to kvalitātes nodrošināšana vienmēr ir bijusi LJA prioritāte un tādēļ 

studējošo prakses vietas vienmēr ir meklētas iespējami augstāka līmeņa kuģu kompānijās, piem., 2018. gadā 

LJA studējošajiem prakses vietas ir nodrošinājušas 28 kuģu kompānijas, tajā skaitā lielāko ieguldījumu ir 

devušas  tādas redzamas kompānijas kā SIA “LSC”, “LAPA ltd”, SIA “WELL”, SIA “HANZA”, SIA “Astor 

Shipping” u.c. Visas lietas, kas saistītas ar LJA studējošo prakšu un to kvalitātes nodrošināšanu (prakses 
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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.  

Kuģu virsnieku sagatavošana LJA notiek saskaņā ar STCW-78, ES direktīvām, MK noteikumiem 

Nr.710 „Noteikumi par jūrnieku profesionālās izglītības programmu atbilstības un jūrnieku profesionālās 

izglītības īstenošanas uzraudzības kārtību un kritērijiem”, MK noteikumiem Nr. 895 “Jūrnieku sertificēšanas 

noteikumi” u.c. starptautiskiem un nacionāliem normatīviem aktiem. 

Saistošās 1978.gada Starptautiskās konvencijas par jūrnieku sakagatavošanu un diplomēšanu, kā arī 

sardzes pildīšanu konvencijas Kodeksa A-II/1 un A-II/2 standartu prasību izpilde pamatā garantē mūsdienīgu 

un nozarei atbilstošu kompetenču iegūšanu. 

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 

katrā 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: 

 LJA studiju programmu īstenošanas uzraudzībā, to atbilstoši starptautiskajiem normatīvajiem aktiem 

veic SIA Latvijas Jūras administrācijas Jūrnieku reģistrs; 

 Profesionālās prakses nodrošināšanā, piem., 2018. gadā Akadēmijas studējošajiem prakses vietas ir 

nodrošinājušas 28 kuģu kompānijas, tajā skaitā lielāko ieguldījumu ir devušas  kompānijas SIA 

“LSC”, “LAPA ltd”, SIA “WELL”, SIA “HANZA”, SIA “Astor Shipping”; 

 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. Savukārt, maģistra studiju programmā darbam Valsts 

pārbaudījuma komisijā tiek uzaicināti nozares spciālisti ar zināmiem sasniegumiem un pieredzi 

pētniecības un jaunrades jomā, piem., Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja tehniskais eksperts, 

Dr.sc.ing. A.Unbedahts u.c.; 

 Diplomdarbu un diplomprojektu, kā arī maģistra darbu vadīšanā un recenzēšanā. Šajā virzienā  tāpat 

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. 
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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. 

STEM studiju programmas 

2018./2019. akadēmiskajā gadā LJA kopumā studē 632 studenti (dati uz 01.02.2019.), no tiem 88% 

jeb 556 ir STEM studiju programmās – Mehānikas un metālapstrādes, siltumenerģētikas, siltumtehnikas un 

mašīnzinības virziena studējošie.  

LJA ir specializējusies jūrniecības nozares augstākā līmeņa speciālistu sagatavošanā. Tas nozīmē, ka 

modernizējamās STEM studiju programmas pilnībā atbilst LJA specializācijai. Modernizējamās programmas 

tāpat atbilst LJA prioritārajām pētījumu jomām – kuģu enerģētisko iekārtu ekspluatācija, optimizācija, 

dinamika, diagnostika un kontrole; kuģu elektrisko iekārtu un vadības sistēmu drošums; kuģniecības procesu 

efektivitāte, kuģošanas kvalitāte, drošiba un aizsardzība u.c. 

STEM studiju programmas LJA īsteno kopš 1989.gada un kopš pirmā izlaiduma 1994.gadā ir 

sagatavojusi 1666 jūrniecības speciālistus ar profesionālo augstāko izglītību, t.sk. 1552 kuģu virsniekus un 114 

maģistrus jūras transportā. Praktiski visi LJA absolventi ir nodrošināti ar labi atalgotu darbu, liela daļa no 

viņiem ir sasnieguši atzīstamas karjeras virsotnes nozarē – LJA absolventi ir VAS Jūras administrācijas valdes 

priekšsēdētājs, Rīgas brīvostas pārvaldnieks, Satiksmes ministrijas Jūrlietu departamenta direktore, LJA 

rektore, tehniskie superintendanti, tālbraucēji kapteiņi u.c. Vairāk kā desmit LJA absolventi ir turpinājuši vai 

turpina studijas mērķdoktorantūrā Rīgas Tehniskajā universitātē un daļa no viņiem ieguvuši inžnierzinātņu 

doktora grādu. LJA studiju kvalitāte ir atzīta gan nacionālā, gan arī starptautiskā līmenī., LJA ir vienīgā 

augstskola Latvijā, kas sagatavo jūrniecības speciālistus ar 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību. 

Lai īstenotu stratēģijā noteiktos mērķus, nepieciešams nodrošināt un darba vidē balstītu problēmu 

risināšanu ar zinātniskām metodēm ciešāku iekļaušanu studiju procesā. 

LJA iespējas studējošo skaita īpatsvara pieauguma nodrošināšanai STEM studiju jomās, t.sk. 

eksporta potenciāls 

LJA ir vienīgā augstskola Lavijā, kas sagatavo jūrniecības speciālistus ar 2.līmeņa profesionālo 

augstāko izglītību un profesionālo bakalaura un maģistra grādu. LJA STEM studiju programmas, piedāvājot 

starptautiskā jūras praksē balstītu izglītību, sagatavo konkurētspējīgus jūras transporta nozares speciālistus – 
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kuģu virsniekus Latvijas tautsaimniecībai, kā arī veido zināšanu bāzi pētniecības, inovāciju un cilvēkkapitāla 

attīstībai.  

Papildus šiem ieguldījumiem STEM studiju programmas sāk dot pienesumu izglītības eksporta 

attīstībā, tādējādi jau tuvākajā nākotnē plānojot atstāt zināmu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecības izaugsmi. 

2017.gadā tika akreditētas visas  LJA programmas un sagatavota normatīvā bāze studijām angļu valodā 

(02.08.2017. akreditācijas lapa Nr.59) 2018./2019. akadēmiskajā gadā maģistra studiju programmā „Jūras 

transoports” studē pirmie divi ārvalsts maģistranti. 2018. gada decembrī tika saņemti pieteikumi vēl no 2 

potenciāliem ārvalstu studentiem, kuri studijas uzsāks 2019. gadā. Jāatzīmē, ka 2018./2019. akadēmiskajā gadā 

interesi par studijām LJA ir izrādījis pietiekami liels pretendentu skaits, tomēr dažādu objektīvu iemeslu dēļ 

viņu uzņemšana studijām ir ievērojami ievilkusies. 

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

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

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

pēc kvalificētiem kuģu virsniekiem turpinās pieaugt.  

Jūrniecības speciālistu pašreizējā iztrūkuma novēršanā LJA var būt nozīmīga loma un tādēļ akadēmija 

attīsta ilgtermiņa pieeju ārvalsts studējošo piesaistīšanai un apmācībai. Darbs studējošo skaita īpatsvara 

pieauguma nodrošināšanai STEM studiju jomās LJA notiek divos virzienos.   

Viens no virzieniem ir saistīts ar nacionālo/Latvijas studējošo piesaisti, kur paveras vairākas iespējas, 

proti, LJA un tajā apgūstamo studiju programmu aktīvāka popularizēšana, kā arī LJA absolventu darba, 

karjeras un sagaidāmā atalgojuma plaša atspoguļošana Latvijas jaunatnes vidū; jaunu konkurētspējīgu studiju 

iespēju radīšana, t.sk. mūsdienīgu studiju programmu atvēršana LJA u.c. Kā jau parādīts augstāk, sākot ar 

2019./2020. ak.gadu LJA tiek aktualizētas 2-gadīgas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas „Kuģu vadīšana” un ”Kuģu mehānika”, kas vidējās profesionālās jūrniecības izglītības iestāžu 

absolventiem ļaus iegūt 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību divos gados gan neklātienē, gan pilna laika 

klātienē. 

Otrs virziens ir saistīts ar ārvalstu studējošo piesaisti, kur tāpat paveras vairākas iespējas, proti,  

ārvalstu studējošo uzņemšanas un studiju procesa aktivizēšana un pilnveidošana pašreiz angļu valodā LJA 

īstenojamajās studiju programmās; jaunu starptautisku konkurētspējīgu studiju programmu atvēršana LJA u.c. 

2018./2019.ak.gadā LJA  noteiktie mērķi attiecībā uz ārvalstu studējošo īpatsvaru tika sasniegti tikai daļēji –  

grāda un/vai kvalifikācijas iegūšanai LJA 2018.gadā studēja tikai 2 maģistranti. 2018. gada decembrī tika 

saņemti pieteikumi vēl no 2 potenciāliem ārvalstu studentiem, kuri studijas uzsāks tikai 2019. gadā. Jāatzīmē, 

ka pārskata periodā interesi par studijām LJA ir izrādījis pietiekami liels pretendentu skaits, tomēr dažādu 

objektīvu iemeslu dēļ viņu uzņemšana studijām LJA ievērojami ievelkas.  

Kopā ar vairākām ārvalstu un Latvijas augstskolām (Klaipēdas universitāti, Tallinas tehnoloģisko 

universitāti u.c.) izanalizējot jūrniecības nozares cilvēkresursu attīstības vajadzības tuvākajā nākotnē ir 

secināts, ka ir pamatoti veidot vairākas jaunas augstākā līmeņa studiju programmas, proti,  starptautiskas 

maģistra studiju programmas „Kuģu inženierija” sadarbībā ar minētām augstskolām, kā arī doktora 

programmu „Jūras transports”. 

Ir uzsākta sadarbība ar rekrutēšanas aģentiem ārzemju studējošo piesaistei 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. Sadarbība ar Baltgrievijas 

AII plānota atbilstoši lēmumiem,  kuri pieņemti Latvijas-Baltkrievijas Starpvaldību komisijā  ekonomiskās, 

zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos. 

Studējošo piesaistei tiek aktivizēti arī citi pasākumi, piem., tiek pilnveidota LJA mājas lapa angļu 

valodā, ir plānota dalība starptautiskajās izglītības izstādēs, regulāri tiek rīkoti atvērto durvju pasākumi LJA, 

tiek izstrādāts mārketinga plāns ārzemju reflektantu piesaistei pilna laika studijām LJA u.c. 

Lai sasniegtu stratēģijā noteiktos mērķus, nepieciešams nodrošināt pilna studiju cikla īstenošanu angļu 

valodā. 

Analizētas izglītības piedāvājuma diversificēšanas/paplašināšanas iespējas 

Izglītības piedāvājuma diversificēšana LJA pašreizējā situācijā notiek vairākos virzienos. 
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Saskaņā ar ” Latvijas Jūrniecības izglītības sistēmas attīstība” konepciju LJA JS sākot ar 2018./2019. 

mācību gadu ir uzsākta jaunu profesionālās vidējās izglītības programmu „Sardzes stūrmanis uz kuģiem, 

mazākiem par 3000 BT” un „Sardzes mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW” 

īstenošana. 

Otrs virziens ietver 1.līmeņa profesionālo augstākās izglītības programmu „Kuģu vadīšana” un ”Kuģu 

mehānika” aktualizāciju. Balstoties uz studiju pamatplānu, LJA ir izvērtēta iespēja padarīt šo studiju 

programmu apguves piedāvājumu konkurētspējīgāku nozarē, proti,  vidējās profesionālās jūrniecības izglītības 

iestāžu absolventiem sākot ar 2019./2020.akadēmisko gadu minētās programmas tiks piedāvātas ar samazinātu 

apjomu (140 KP vietā 90KP). Tas nozīmē, ka vidējās profesionālās jūrniecības izglītības iestāžu absolventi 

LJA turpmāk 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību iegūs divos, nevis trijos gados. 

Trešais izglītības piedāvājuma diversificēšanas virziens attiecas uz studijām profesionālā maģistra 

grāda un inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai. Ir uzsākts darbs pie divu jaunu starptautisku maģistra studiju 

programmu „Kuģu inženierija” un „Jūras transports” izveides sadarbībā ar Klaipēdas universitātes 

Dabaszinātņu un jūrniecības fakultāti un Tallinas Tehnoloģiskās universitātes Jūras transporta institūtu, 

iespējama vēl citu partneru piesaiste. Ir uzsākts darbs pie doktora programmas „Jūras transports” licencēšanas 

pieteikuma sagatavošanas. 

LJA  plānota kompleksa STEM studiju programmu attīstība. Studiju satura modernizāciju LJA 

paredzēts veikt integrējot vairākos studiju programmu attīstības virzienos veikto aktivitāšu rezultātus. 

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 (Latvijas Jūras 

administrācijas Jūrnieku reģistra, Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas, Latvijas Kuģu īpašnieku asociācijas, 

Latvijas Jūrniecības savienību u.c.). ieteikumiem, vienmēr ņemot vērā nozares aktuālās vajadzības.  

Otrs 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 trešais 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. 
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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. 

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.  
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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 

“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 Projekta īstenošanas laikā 
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1.1.1.3. ietvaros 

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 
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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 

(iepriekš noslēgtā līguma pagarinājums) 

12.01.2018.-bez termiņa 
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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 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.  
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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 

 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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”. 

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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2.6.PIELIKUMS 

LJA studentu un JS izglītojamo nodrošinājums ar jūras praksēm pa kompānijām  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Kompānijas KV  KM  KEM 

NEKL KV 
Jūrsk. 

KM 
Jūrsk. 

Kopā 
KV KM 

1 LSC Shipmanagement 37 6 3 3  4 1 54 

2 Lat B.G.I. (V.Ships) 4 2  1  1 2 10 

3 Lapa 5 5  5   1 16 

4 BSM Services 6  1 2    9 

5 Anglo Eastern 2  1 1   2 6 

8 Selandia    2    2 

9 Interorient 2   1 1   4 

10 Hanza 2   1  2 3 8 

11 Tallink 10 2 3   1 3 19 

12 BALTcrew Agency OU 2 2  3    7 

13 WELL   2   2 1 5 

14 Astor Shipping 2       2 

15 Duna Marine 1 1  2  1 1 6 

16 RIA Marine 3     1  4 

17 Ultramarine 3       3 

18 Aquarius       1 1 


