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I . Studiju virziena raksturojums 
1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar augstskolas vai koledžas kopējo 

attīstības stratēģiju. 
 

         Latvijas Jūras akadēmijas (turpmāk 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. 

         Studiju virzienā iekļauto programmu realizācija pilnībā atbilst Latvijas Jūras akadēmijas darbības pamatvirzienu 

uzdevumiem, kuri noteikti LJA Satversmē. 

Akadēmijas uzdevums ir:  

 atbilstoši Latvijas vajadzībām sagatavot ANO Starptautiskās Jūrniecības organizācijas prasībām atbilstošas 

profesionālās kvalifikācijas kuģu virsniekus, kā arī speciālistus dažādiem ar jūras transportu saistītām 

komercsabiedrībām, iestādēm un dienestiem;  

 veikt lietišķos pētījumus Transporta un satiksmes zinātnes nozarē;  

 organizēt jūrniecības speciālistu tālākizglītošanos un pārkvalificēšanos;  

 koordinēt jūrniecības izglītības un zinātnes attīstības virzienus Latvijā;  

sadarboties ar jūrniecības un citām nozares izglītības iestādēm ārvalstīs.  

Lai pilnveidotu speciālistu apmācības kvalitāti nepieciešams:  

 rezultatīvāk sadarboties ar darba devēju uzņēmumu vadošajiem speciālistiem programmas satura 

pilnveidošanai specializējošos studiju kursos.  

 studiju projektos vairāk izmantot nozares vai kompāniju (uzņēmumu) piedāvāto problemātiku.  

 piesaistīt profesionāļus studiju procesa īstenošanai no nozares vai kompāniju (uzņēmumu) vadošajiem 

speciālistiem.  

 turpināt iesaistīt mācību procesā jaunus pasniedzējus;  

 iesaistīt mācību procesā vieslektorus;  

 veicināt programmas realizēšanā iesaistītā akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšanu;  

 uzlabot metodisko materiālu kvalitāti un radīt jaunus materiālus, turpināt mācību metodisko līdzekļu 

izstrādāšanu latviešu un angļu valodā;  

 veikt jaunu studiju kursu moduļu sagatavošanu; 

 veikt jaunu studiju kursu sagatavošanu latviešu un angļu valodā; 

  paplašināt un pilnveidot esošo bibliotēkas fondu ar specializēto literatūru;. 

 turpināt mārketinga pasākumus par studiju iespējām programmās un LJA mājas lapas uzturēšanu un 

papildināšanu; 

2. Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kopa, tās attīstības pamatprincipi, perspektīvais 

novērtējums no Latvijas attīstības plānošanas dokumentos noteikto valsts attīstības prioritāšu viedokļa. 
       Studiju virziena studiju programmas dod iespēju gatavot speciālistus ar augstāko profesionālo jūrniecības 

izglītību, kura zināšanas, prasmes, iemaņas, uzvedība un morāle, bet kuģu virsniekam 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. 

 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 atvijas jūrnieku profesionālās sagatavošanas sistēmas pilnveidošana, paaugstinot tās 

pievienoto vērtību, lai Latvijā sagatavotie jūrnieki atbilstu darba tirgus prasībām. To paredzēts īstenot caur 

sekojošām aktivitātēm: 

o  Veicināt ierindas jūrnieku pārkvalifikāciju par kuģu virsniekiem mūsdienīgu, darba tirgus prasībām 

atbilstošu tālmācības programmu ietvaros;  

o Pārskatīt vidējo profesionālo jūrskolu darbības konceptu, pārstrukturēt programmas atbilstoši darba 

tirgus prasībām; 

o Veicināt jauniešu piesaisti jūrnieka profesijai, organizēt jūrniecības izglītību un jūrnieka profesiju 

popularizējošus pasākumus 

 

 

3. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam, darba devēju aptaujas 

rezultāti. 
      Darba devēju un profesionālo organizāciju atsauksmes tiek balstītas uz viedokli, kas veidojas studējošo prakses un 

valsts pārbaudījumu laikā, atsauksmes liecina, ka programmas resursi nodrošina studiju programmas mērķu 

sasniegšanu. Iegūtie rezultāti tiek analizēti un izmantoti studiju programmas pilnveidei - iegādāts papildus materiāli-

tehniskais nodrošinājums, papildināta studiju informatīvā bāze, kopā ar studiju kursu mācībspēkiem veikti 

pilnveidojumi to īstenošanā, dažkārt īstenoti jauni 

Pēc Latvijas Jūras administrācijas veiktā pētījuma „Latvijas Jūrnieka profesionālā sagatavotība” aptaujas rezultātiem 

darba devēji ir novērtējuši, ka 60% kuģu virsnieki ir vērtējami ar augstu sagatavotības līmeni. 

Tāpat  no Latvijas Jūras administrācijā pieejamajiem datiem zināms, ka 89% no LJA absolventiem (pārskata periodā) 

ir nodarbināti atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai.  

4.Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze. 
 

Stiprās puses 

Vienīgā akadēmija, kas sagatavo ar augstāko 

izglītību jūrniekus 

Latvijas jūrnieku tradīciju uzturēšana (Latvijas 

vārda nešana pasaulē) 

Pasniedzēji (daži) ir pieredzes bagāti 

Absolventu zināšanas un profesionālās 

kompetences nodrošina konkurētspēju darba 

tirgū, par ko liecina 

augstais nodarbinātības līmenis. 

 

Vājās puses 

Vāja materiāli – tehniskā bāze 

Jaunu mācību spēku trūkums 

Remontprakses sadarbības partneru trūkums 

Sadarbība ar ārvalstu un Latvijas augstskolām - kopīgu 

programmu īstenošanā, pētījumu projektu izstrādē 

Iespējas 

Aktīvāk jāpiedalās LR un Starptautiskajos  

projektos  

Jāpiesaista ES struktūrfondu finansējums 

materiāl-tehniskās bāzes uzlabošanai 

Jāveicina ciešāka sadarbība ar citām jūrniecības 

iestādēm un organizācijām  

Vairāk jāizmanto ERASMUS iespējas studentu 

apmācībā un mācībspēku kvalifikācijas 

paaugstināšanā 

 

Draudi 

Neskaidrība Latvijā izglītības jomā IZM reformu dēļ  

Nepietiekams finansējums no IZM 

Citas mācību iestādes, kas piedāvā jūrniecības izglītību  

(tajā skaitā arī profesionālās pilnveides kursus) Latvijā 

Demogrāfiskā situācija un migrācijas politika valstī 

apdraud studentu grupu komplektāciju. 

 

5.Studiju virziena vadība: pārvaldības struktūra. 

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

mašīnzinību” studiju virziena pārvaldību īsteno divas LJA profilējošās nodaļas  - Kuģu Inženieru nodaļa un Jūras 

transporta nodaļa. Virzienu īseno caur četrām studiju programmām, katrai programmai ir programmas direktors, kas ir 

tieši atbildīgs par programmas īstenošanu , uzraudzību un  attīstību. LJA porofilējošās nodaļas  savā darbībā ievēro : 

Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus; LJA Satversmi, Senāta lēmumus un citus LJA iekšējos normatīvos 

aktus LJA rektora rīkojumus nodaļas sēžu lēmumus. 

6.Studiju virziena resursi (tai skaitā finanšu resursi) un materiāltehniskais nodrošinājums: 

6.1. Finanšu resursi studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanas nodrošināšanai, kā 



arī akadēmiskā personāla pētniecības (radošās) darbības nodrošināšanai. Finanšu resursu 

izmantošanas kontrole un ilgtspēja. Finansējums literatūras iegādei un elektronisko datubāzu 

abonēšanai; 
 

        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. LJA finašu resuirsi nav mērķtiecīgi sadalīt atsevišķi katrai studiju programmai. 

Virziena īstenošanu kopumā nodrošina pašreizējā LJA materiālā un informatīvā bāze Flotes ielā 12k-1, Rīgā, LV-

1016, kas tiek izmantota profesionālo studiju programmu realizēšanai un kas nepārtraukti tiek pilnveidota. 

 

Iestādes ieņēmumi 2015.gadā –  1 891 421 EUR 

Ieņēmumi zinātniskajai darbībai – 57 238 EUR 

Iestādes budžeta izdevumi 2015.gadā – 1 862 531 EUR 

 

6.2. Studiju virzienā iesaistītā augstskolas vai koledžas akadēmiskā personāla kvalifikācija, tā 

atbilstība studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanai; 
       Skat.1.pielikumu 

Augstskolas personāls , kuram augstskola ir ievēlēšanas vieta- 37 

Profesori = 6 

Asoc.profesori = 5 

Docenti = 15 

Lektori = 11 

Kopā 37 

Akadēmiskais personāls, kuram augstskola nav ievēlēšanas vieta (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) -  49. 

 

6.3.studiju virziena metodiskais, informatīvais (tai skaitā bibliotēkas resursu) un materiāltehniskais 

nodrošinājums, tā atbilstība apgūstamo profesiju reglamentējošo normatīvo aktu prasībām; 
         LJA bibliotēka ietilpst valsts vienotajā bibliotēku sistēmā un piedalās valsts bibliogrāfiskās informācijas resursu 

veidošanā saskaņā ar valsts vispārējiem noteikumiem par bibliotēku darbību. Bibliotēka nodrošina 

augstskolas akadēmiskos spēkus un studentus ar nepieciešamo studiju un pētniecisko literatūru, datu 

bāzēm. Bibliotēka sniedz studentiem, docētājiem un citiem apmeklētājiem bibliotekāros, bibliogrāfiskos un 

informācijas 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.  

Bibliotēka (kopējā platība 697 kvadrātmetri) atrodas  Flotes ielā 12k-8. Pirmajā ēkas stāvā atsevišķā telpā atrodas 

bibliotēkas abonementa krājums, krātuve un lasītava ar 40 lietotāju darba vietām un brīvpieejas krājumu. Ēkas otrajā 

stāvā izvietotas divas datorlasītavas un konferenču zāle ar 150 vietām. Vienā datorlasītavā ir 9 stacionārās datoru 

darba vietas, bet otrajā –11, kā arī 48 lasītāju darba vietas pie galdiem. Studiju centra ēkā darbojas videonovērošana, 

lasītavas krājuma grāmatas ir marķētas ar drošības uzlīmēm, pie ieejas 1.stāva lasītavā ir drošības vārtu sistēma. Visā 

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

atsevišķas personām ar īpašām vajadzībām paredzētas labierīcības pirmajā ēkas stāvā. 

Bibliotēkas krājumā 2015./16. akad. gadā ir 26 790 grāmatas- 45% latviešu valodā, 25 % - angļu valodā un 30 % 

krievu valodā. Bibliotēkas galvenais mērķis ir nodrošināt ar nepieciešamajiem informācijas resursiem LJA studiju un 

pētniecības procesu, pilnveidojot un uzlabojot bibliotēkas pakalpojumu pieejamību un izmantojot mērķa sasniegšanai 

jaunākās tehnoloģijas. Bibliotēkas apmeklētājiem pieejama gan jaunākā jūrniecības literatūra un periodika lasītavā, 

gan ir iespēja uz studiju gadu izņemt nepieciešamo literatūru  abonementā.  No 2010.gada bibliotēkā sekmīgi ieviesta 

bibliotēku informācijas sistēma ALEPH500, kurā veic bibliotēkas krājuma uzskaiti, apstrādi un lietotāju reģistrāciju, 

apkalpošanu. 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. 

Bibliotēka sniedz LJA studiju procesam nepieciešamo tehnisko atbalstu – kopēšanu, lāzerizdrukas vai materiālu 

skanēšanu. Bibliotēkā lietotājiem tiek nodrošināts Starpbibliotēku abonementa pakalpojums, sniegta konsultēšana 

jūrniecības informācijas un literatūras meklēšanas procesā, bibliotēkā regulāri tiek organizētas LJA studentu 

apmācības informācijpratības uzlabošanai.  

Pārskata periodā, bibliotēkai iesaistoties Kultūras informācijas sistēmas centra (KISC)  piedāvātā projekta 

„Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” aktivitātēs, studējošiem un mācībspēkam pētniecībai un studijām 

bija pieejamas gan abonētās, gan izmēģinājuma datu bāzes: 

Nr. Datubāzes nosaukums Resursu komplektācija 

1.  

EBSCO 

pieeja pilntekstu un apskatu datu bāzēm 

humanitārās, sociālajās un eksaktajās 

zinātnēs 

Nacionālā pakete 

Academic Search Complete 

 

 

http://kopkatalogs.lv/F


2.  EBSCO 
 

INSPEC 

pieeja pilntekstu datu bāzei eksaktajās 

zinātnēs 

3.  De Gruyter 
e-grāmatas, e-žurnāli, 30 dienu 

izmēģinājums 

4.  Brill uzziņu izdevumi, 30 dienu izmēģinājums 

   

Sadarbībā ar Latvijas Jūras administrāciju, studējošajiem un akadēmiskajam personālam tiek nodrošināta piekļuve 

(individuāli pieejas kodi) International Maritime Organization (IMO) aktuālo dokumentu datu bāzei IMOdoc.  

LJA studentu un mācībspēku rīcībā ir 20 pieejas kodu abonements specia lizētai jūrniecības normatīvo 

dokumentu datu bāzei KR- CON . 

 

Materiāltehniskais nodrošinājums 

Mācību procesā tiek izmantoti 191 stacionārs dators un 8 pārnesājamie multimediju komplekti (projektors+dators), 2 

interaktīvās tāfeles, 1 videokamera, 2 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 bezvadu internets. 

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

Akadēmijā ir 4 datorklases no 9 līdz 20 darba vietām katrā. 

 

Pārskata periodā būtiski uzlabojušies augstskolas materiāli tehniskā nodrošinājuma rādītāji. Ir ievērojami palielinājies 

auditoriju skaits, kuras ir aprīkotas ar stacionāru datoru un projektoru. Studiju programmas un katedras  ir 

izstrādājušas un iesniegušas LJA prorektoram materiāltehniskā nodrošinājuma sarakstus “Studiju procesa materiāli 

tehniskais nodrošinājums”. 

 Kuģu elektroautomātikas programmā pārskata periodā iegādāti 2 jauni mācību stendi studiju kursam “Kuģu 

vadības sistēmas”, elektrisko mašīnu stends, kā arī pabeigta elektrisko darbnīcu izveide ar 10 darba vietām. 

Bibliotēkas krājums papildināts ar jaunu literatūru profesionālajos studiju kursos. 

Materiāltehniskais nodrošinājums LJA nodaļām ir apkopots 2.pielikumā. 

 

7. Zinātniskās pētniecības (radošās darbības) īstenošana studiju virziena ietvaros, tai skaitā pētniecības 

institucionālā organizācija, studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā (radošā) 

darbība, studējošo iesaistīšana pētniecības (radošajos) projektos, kā arī dalība starptautiskajos projektos, 

Latvijas Zinātnes padomes un citu institūciju finansētajos projektos pārskata periodā. 

 
 

LJA zinātniskās pētniecības institūcijas ir LJA Zinātnes padome un Pētniecības institūts.  Zinātnes padomes 

pārraudzībā atrodas arī LJA studentu zinātniskā biedrība. 

LJA mācību spēki pētniecisko darbību galvenokārt veic zinātnes apakšnozarē “Ūdens transports un infrastruktūra” 

LJA noteiktajos prioritāros virzienos: 

 Kuģu enerģētisko iekārtu ekspluatācija, dinamika, diagnostika un kontrole 

(A. Gasparjans, R. Indriksons, A. Terebkovs) 

 Kuģa elektrisko iekārtu un vadības sistēmu drošums 

(J. Brūnavs, G. Lauža, V. Uzārs, G. Golubevs, A. Križus). 

 Kuģniecības procesu efektivitāte, kuģošanas kvalitāte, drošība un aizsardzība 

(V. Priednieks, A.Zvaigzne, A.Bankovičs, K. Carjova, G. Rijkuris, J.Ivanova) 

 Jūrniecības izglītības attīstība un metodiskais darbs 

(J. Bērziņš, V. Barkāns, V. Liepiņa, I. Veilande, I. Barbare) 

 Kuģniecības vēsture un cilvēkresursu vadība jūrniecībā 

(H. Šimkuva, I.Joņina) 

           Studējošo zinātniskās pētniecības darbs galvenokārt notiek, izstrādājot bakalaura/maģistra darbus un 

līdzdarbojoties projektos, taču pētniecības darba iemaņas tiek attīstītas arī izstrādājot studiju u.c. patstāvīgos darbus. 

Studējošo zinātniskās pētniecības darbs vistiešākā veidā ir saistīts ar studiju programmu mērķiem. 

Pārskata periodā akadēmiskā personāla  darbinieki piedalījā šādu projektu realizācijā: 

EfficienSea 2 - Efficient, Safe and Sustainable Traffic at Sea 

Projekts tiek īstenots  no 01.05.2015. līdz 01.05.2018. un finansēts no ES Horizon 2020 pētniecības un inovāciju 

programmas (grants No 636329) 

Projekta īstenošanu koordinē Danish Maritime Authority (Søfartsstyrelsen). Kopējais projekta dalībnieku skaits ir 30 

no 10 pasaules valstīm. 

Die wissentschaftlichen Publikationen über die Geschichte der Baltischen Staaten    

Projektu vada Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa  (Oldenburg).  

Projekts tiek īstenots 2011. - 2015. gadā.  



 

Pētniecības institūta gada pārskats: 

http://www.latja.lv/faili/files/ParLJA/Dokumenti/PetnInstGadParsk15.pdf  

LJA tradicionāli tiek organizētas ikgadējās starptautiskās konferences „Ūdens transports un infrastruktūra”. 2016.gada 

21. un 22. aprīlī Swedbank ēkā norisinājās ikgadējā starptautiskā konference  “Ūdens transports un infrastruktūra 

2016”, kurā dažādu valstu pārstāvji diskutēja par jūrniecībai aktuālām tēmām. Galvenā konferences tēma bija 

“Kuģniecības aktuālās problēmas un to risinājumi”, pārējās apspriežamās tēmas – Jūras transports un apkārtējā vide, 

Ostu un kuģošanas bizness šodienas apstākļos, Kuģu būve, remonts un ekspluatācija, Vispārējo studiju kursu 

pasniegšana profesionālajās augstskolās, Jūrnieku sociālā drošība un darba dzīves kvalitāte, kā arī Jūras tiesības. 

Konferencē piedalījās vairāk kā astoņdesmit dalībnieku no šādām valstīm – Francija, Gruzija, Igaunija, Kipra, 

Lietuva, Lielbritānija, Nīderlande, Norvēģija, Slovākija, Spānija, un, protams, Latvija. 

 

  Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība:  

 Bankovičs, A., Barbare, I. (2015) Some aspects of professional competence of maritime academic personnel. 

Proceedings of the International Conference “Innovative Challenges of the Maritime Industry” (23-24 

October 2015), Batumi State Maritime Academy, LEPL Maritime Transport Agency of Georgia, Batumi, 

Georgia (ISBN 978-9941-0-6995-6).  

 Barbare, I. (2015) Maritime women: Case study in Latvian Maritime Academy. Proceedings of the 

International Conference “Innovative Challenges of the Maritime Industry” (23-24 October 2015), Batumi 

State Maritime Academy, LEPL Maritime Transport Agency of Georgia, Batumi, Georgia (ISBN 978-9941-

0-6995-6).  

 Gasparjans, A., Terebkovs, A., Žiravecka, A. (2016) A non–destructive method of steel shafts diagnostics. 

Proceeding of 18th International conference „Maritime Transport and Infrastructure-2016” (21-22 April 2016). 

Latvian Maritime Academy, Research Institute, Rīga.  

 Indriksons, R. (2015). The torsional oscillations of propeller shaft during acceleration and slowdown of speed. 

Proceedings of the 19th International Conference “Transport Means- 2015” (22-23 October 2015), Kaunas 

University of Technology, Lithuania, pp. 345–348 (ISSN: 1822-296X, Scopus). 

 Levchenkov, A., Gorobetz, M., Zvaigzne, A. (2016) Algorithms for intelligent anti-collision system for 

maritime transport. Proceeding of 18th International conference „Maritime Transport and Infrastructure-2016” 

(21-22 April 2016). Latvian Maritime Academy, Research Institute, Rīga. 

 Šimkuva, H. (2015) “Baltische Geschichte mit den Deutschen”. Baltisches Seminar, X. (5-13 September 

2015).  

 Šimkuva, H., Puriņš, A. (2015) Optimization of workload of ship navigation officers. Proceedings of the 19th 

International Conference “Transport Means - 2015” (22-23 October 2015), Kaunas University of Technology, 

Lithuania, pp. 721-724 (ISSN: 1822-296X, Scopus). 

 Uldrihsons, D., Balaško, R. Šimkuva, H. (2015) Kr. Valdemāra jūrskolu darbība 19. gs. Kr. Valdemāra 

piemiņas pasākums (2015. gada 22. decembris), Ainažu jūrskolas un jūrniecības vēstures muzejs.  

 Zvaigzne, A., Bizjuks, M. (2016) Civil, governmental and auxiliary fleet conversion for military purposes. 

Proceeding of 18th International conference „Maritime Transport and Infrastructure-2016” (21-22 April 2016). 

Latvian Maritime Academy, Research Institute, Rīga. 

 Rudevics, A.; Priednieks, V. (2015). Technical Feasibility Study of the Introduction of Ship Breaking to a 

Shipyard// TRANSPORT MEANS: 19th International Conference. – Kaunas, Lithunia: Kaunas University of 

Technology, 22-23.10.2015, pp.286-289, ISSN 1822-296X (print); ISSN 2351-7034 (online). Datu bāze: 

SCOPUS research 

 Kalniņa R.; Priednieks, V. (2015). Improvement of the Engineering Study Programme by Introducing Eco-

Effective Design Principles// TRANSPORT MEANS: 19th International Conference. – Kaunas, Lithunia: 

Kaunas University of Technology, 22-23.10.2015, pp.637-640, ISSN 1822-296X (print); ISSN 2351-7034 

(online). Datu bāze: SCOPUS research 

 

 

8. Informācija par ārējiem sakariem: 

8.1. sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs 

        Latvijas Kuģu īpašnieku asociācija” (LKĪA) nodrošina stipendiju labāko Latvijas Jūras akadēmijas (LJA) 

studentu atbalstam, lai tos piesaistītu aktuālo Latvijas jūrniecības nozares problēmu izpētei un darbam uz LKĪA biedru 

īpašumā un pārvaldē esošajiem kuģiem. 

“Latvijas Kuģnieciba” nodrošina stipendijas labākiem LJA studentiem.  

         Vienošanās memorands ar Nīderlandes kompāniju STC BV par sadarbību studentu izglītošanas jomā un 

apmācīšanā un LJA personāla un docētāju atbalstīšanu pētnieciskajās un izglītības aktivitātēs (spēkā līdz 2017.gada 

17.decembrim) 

     Vienošanās memorands ar Baltijas jūrniecības zinātnisko parku (Baltic Maritime Science Park) par sadarbību un 

apmaiņu pētniecības jomā un kopīgu projektu izstrādi pieteikumiem ES finansētās programmās. 

http://www.latja.lv/faili/files/ParLJA/Dokumenti/PetnInstGadParsk15.pdf


Noslēgti līgumi ar augstskolām Latvijā: 

Sadarbības līgums starp LJA un Ventspils Augstskolu (VeA) par LJA pilna un nepilna laika studējošo par fizisku vai 

juridisku personu līdzekļiem atsevišķu studiju kursu apguvi VeA un VeA pilna un nepilna laika studējošo par fizisku 

vai juridisku personu līdzekļiem atsevišķu kursu apguvi LJA, kā arī mācībspēku apmaiņu un citiem sadarbības 

veidiem (spēkā līdz 31.12.2015.). 

Sadarbības līgums starp LJA un Transporta un sakaru institūtu par LJA pilna un nepilna laika studējošo atsevišķu 

studiju kursu apguvi TSI un TSI pilna un nepilna laika maksas studējošo atsevišķu studiju kursu apguvi LJA, kā arī 

mācībspēku apmaiņu un citiem sadarbības veidiem noslēgts 2.10.2007. (spēkā līdz 31.12.2015.) 

Sadarbības līgums ar Rīgas Tehnisko Universitāti, LJA reģistrēts 11.07.2012 04-16/1406k un RTU 18.07.2012. 

01000- 5.1/25 

LJA ir noslēgti Erasmus partnerības līgumi ar 33 augstskolām 18 valstīs, kā arī sekojoši sadarbības līgumi: 

Sadarbības līgums ar Kimenlākso lietišķo zinātņu universitāti (Somija) par dubultā diploma programmu Industriālajās 

vadībzinībās un loģistikā (līgums bez termiņa; partneriem rakstiski jāvienojas par līguma izmaiņām vai laušanu 6 

(sešus) mēnešus pirms lēmuma/izmaiņu pieņemšanas) 

Vienošanās memorands ar Vismāras tehnoloģiju, biznesa un dizaina universitāti (Vācija) par sadarbību savstarpēji 

interesējošas informācijas un materiālu apmaiņā, kā arī studentu, docētāju un personāla apmaiņā (spēkā līdz 

2016.gada 20.janvārim) 

Vienošanās memorands ar Batumi jūras akadēmiju par sadarbību zinātniski pētnieciskajā un izglītības jomā (spēkā 

piecus gadus, līdz 2019.gada 27.novembrim). 

Sadarbības līgums ar Kijevas valsts hetmana Petro Konaševiča-Sagaidačnova Ūdens transporta akadēmiju (spēkā līdz 

2019.gada 9.februārim). 

Sadarbības līgums ar Odesas nacionālās jūrniecības universitāti (spēkā līdz 2021.gada 9.jūnijam). 

         8.2.augstskolas vai koledžas starptautiskās sadarbības un internacionalizācijas politika studiju virziena                      

īstenošanas kontekstā, tās īstenošana un ietekme uz studiju un pētniecības procesu; 
        LJA galvenais mērķis ir sniegt studējošajiem mūsdienīgu augstāko profesionālo jūrniecības izglītību un 

akadēmisko sagatavotību, kā arī attīstīt lietišķo zinātni, lai uzturētu nepieciešamo Latvijas Republikas jūrniecības 

nozares intelektuālo potenciālu un iegūtu stabilu vietu un atpazīstamību starptautiskajā jūrniecības izglītības un darba 

tirgū. Starptautiskās sadarbības partneru atlasē tiek izvērtētas studentu un personāla mobilitātes iespējas jūrniecības 

studiju programmās, kā arī kopīgo jūrniecības projektu īstenošanas iespējas. LJA plāno ik gadu nodrošināt mobilitātes 

iespējas 5% no LJA studējošo kopskaita un 10% no LJA personāla, kā arī turpināt sadarbību ar partneraugstskolām 

pie kopīgas maģistrantūras programmas. 2015./16.a.g. LJA nodrošināja mobilitātes iespējas 3,5% studējošo un 14% 

no akadēmiskā personāla. 

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

transporta un infrastruktūras pētniecības centra statusu. LJA darbības kvalitātes pamatā ir kvalificēta zinātniskā 

personāla (pieredzējuši pētnieki, jaunie zinātnieki un studenti), modernas zinātniskās infrastruktūras, aktuālu projektu 

izpildes un sabiedrības informēšanas sinerģija. Lai veicinātu starptautisko sadarbības projektu organizēšanu un 

realizēšanu, tiek veiktas sekojošas aktivitātes: 

- Laboratoriju un darbnīcu kapacitātes celšana; 

- Pētniecības virzienu attīstība;  

- LJA zinātniskā žurnāla “journal of Maritime Transport and Engineering” izdošana; 

- Ikgadējās starptautiskās konferences “Maritime Transport & Infrastructure” organizēšana; 

- Starptautisko kontaktu meklēšana un kopējo projektu realizācija. 

LJA internacionalizācijas stratēģija ir iekļauta kopējā LJA attīstības stratēģijā. Pašlaik LJA visaktīvāk īsteno sekojošas 

internacionālizācijas jomas: 

1. Studentu un akadēmiskā personāla mobilitāte ES programmu ietvaros. 

2. Ārvalstu pasniedzēju piesaiste. 

3. Kopīgu studiju programmu izstrāde ar ārvalstu partneriem. 

4. Attīstām sadarbību ar trešo valstu AII (ārpus ES), t.sk. AII Balkānu valstīs (Albānijā un Melnkalnē) un ES 

Austrumu partnerības valstīs (piem., Baltkrievijā, Gruzijā, Ukrainā, u.c.) 

5. Zinātnes projektu izstrāde un sadarbības tīklu izveide ES ietvaros. 

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. 

 



8.3. studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji; 
      ES Mūžizglītības programmas Erasmus + apakšprogrammas  ietvaros: 

 ārvalstu vieslektoru novadīto stundu skaits LJA 2015./16.a.g. – 84h ( par 100% vairāk salīdzinot ar 

iepriekšējo akad. gadu);  

 LJA docētāju novadīto stundu skaits ārvalstu augstskolās – 102h ( par 5,5% mazāk salīdzinot ar iepriekšējo 

akad. gadu);  

 docētāju izejošā mobilitātē devušies 14 docētāji, kas ir 27,3% vairāk, salīdzinot ar iepriekšējo gadu;  

 personāla mobilitātē bija devušies 13 darbinieki, kas ir par 30% vairāk nekā iepriekšējā gadā; 

 

Ziņas par akadēmiskā personāla apmaiņu (darbs, stažēšanās un cita darbība ārvalstīs): 

 
Valsts Augstskola/koledža Zinātnes nozare 

(studiju programma) 

Personu 

skaits 

Beļģija Antverpenes jūras akadēmija Jūrniecības izglītība (pers.mob.) 2 

Grieķija Pirejas universitāte Jūrniecības angļu valoda 1 

Grieķija Pirejas universitāte Vides aizsardzība 1 

Grieķija Pirejas universitāte Kuģošanas vadība 2 

Grieķija Pirejas universitāte Jūrniecības izglītība (pers.mob.) 1 

Itālija Pizas universitāte Jūrniecības izglītība (pers.mob.) 2 

Horvātija Dubrovnikas universitāte Lietišķā ķīmija 1 

Horvātija Dubrovnikas universitāte Jūrniecības izglītība (pers.mob.) 1 

Lietuva Klaipēdas universitāte Jūrniecības izglītība (pers.mob.) 3 

Lietuva Lietuvas Jūras akadēmija Jūrniecības angļu valoda 1 

Lietuva Lietuvas Jūras akadēmija Darba aizsardzība 1 

Lietuva Lietuvas Jūras akadēmija Jūrniecības izglītība (pers.mob.) 1 

Nīderlande Roterdamas lietišķo zinātņu 

universitāte 

Jūrniecības izglītība (pers.mob.) 1 

Polija Gdiņas jūras akadēmija Jūrniecības izglītība (pers.mob.) 2 

Polija Gdiņas jūras akadēmija Elektrotehnika un elektronika 1 

Polija Ščecinas jūras akadēmija Jūrniecības angļu valoda 1 

Spānija Katalonijas politehniskās 

universitāte Kuģniecības studiju 

fakultāte Barselonā 

Jūras tiesības 1 

Spānija Kadisas universitāte Jūrniecības angļu valoda 1 

Spānija Kadisas universitāte Darba aizsardzība 1 

Spānija La Lagunas universitāte Inženierzinātnes (jūras 

transports) 

2 

 

2015./2016.a.g. LJA tika uzņemti 11(vienpadsmit) vieslektori un 1 (viens) personāla pārstāvis no 7 (septiņām) 

partneraugstkolām, t.i. par 71,4 % vairāk, salīdzinot ar iepriekšējo akad. gadu, kad LJA viesojās 5 vieslektori un 2 

darbinieki no 4 (četrām) ārvalstu partneraugstskolām.  

Ārvalstu studentu skaits studijās LJA – 14 jeb par 12,5% mazāks nekā iepriekšējā akad. gadā; LJA studentu skaits 

ārvalstu augstskolās – 15 jeb tikpat kā iepriekšējā akad. gadā; ārvalstu praksē devās 17 Erasmus stipendiāti jeb par 

41,7% vairāk nekā iepriekšējā akad. gadā. 

LJA studējošie, 2015./16.a.g. apmaiņas veidā studēja ārvalstīs šādās AII: 

 
Valsts Augstskola/ koledža Studējošo skaits 

Īrija Korkas tehnoloģiju institūts 2 

Lietuva Lietuvas Jūras akadēmija 5 

Nīderlande Roterdamas universitāte 2 

Spānija Kantabrijas univesitāte 3 

Spānija Katalonijas politehniskā universitāte Barselonā 1 

Vācijas Emdenes - Lēres lietišķo zinātņu universitāte 2 

 

2016.gada 18.-23.aprīlī LJA tika noorganizēts pieredzes apmaiņas seminārs „Erasmus+ Week 2016”, kurā piedalījās 

kolēģi no Erasmus+ programmas partneraugstskolām, lai novadītu lekcijas LJA studentiem un dalītos pieredzē ar LJA 

personālu. Tajā piedalījās 6(seši) vieslektori no 4(četrām) partneraugstskolām, kas ir tikpat kā iepriekšējā akad. gadā. 

2015./16.a.g. LJA noorganizētas šādas starptautiskas vizītes:  

o Batumi valsts jūras akadēmijas delegācijas vizītes LJA 2016.gada 11.novembrī un 

2016.gada 4.-8.aprīlī; 

o Kijevas ūdens transporta akadēmijas prorektora vizīte LJA 2016.gada 8. -9. februārī 



(sadarbības līguma parakstīšana) un pārstāvju vizīte LJA 2016.gada 18. -23.aprīlī; 

o Uzņēmuma “Klaipēdas nafta” pārstāvju vizīte LJA, 2016.gada 15.aprīlī.  

 

8.4.sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgus studiju virzienus un 

līdzīgas studiju programmas, norādot, vai augstskolai vai koledžai ir sadarbība ar citām augstskolu vai 

koledžu bibliotēkām; 
 

         LJA virziena docētāji ir piedalījušies Rīgas Tehniskās universitātes programmu īstenošanā un otrādi, 

 RTU līdzīgu studiju virzienu mācībspēki piedalās valsts noslēguma pārbaudījumu komisiju darbā, tiek aicināti kā 

noslēguma darbu recenzenti. 

2015./2016. akad. gadā docētāju izejošā mobilitātē devušies 14 docētāji, kas ir 27,3% vairāk, salīdzinot ar iepriekšējo 

gadu, kad docēšanas mobilitāte devās 13 docētāji, 2015./2016.a.g. LJA tika uzņemti 11(vienpadsmit) vieslektori un 1 

(viens) personāla pārstāvis no 7 (septiņām) partneraugstkolām, t.i. par 71,4 % vairāk, salīdzinot ar iepriekšējo akad. 

gadu, kad LJA viesojās 5 (pieci) vieslektori un 2(divi) darbinieki no 4 (četrām) ārvalstu partneraugstskolām.  

Esošie starptautiskie sakari veicina studiju programmas kvalitāti un atpazīstamību starptautiskajā vidē.  

 

8.5. studiju programmas vai institūcijas starptautiskie sertifikāti, akreditācijas u. tml. 
 

       LJA ir piešķirta Erasmus harta, kas nodrošina studentu dalību starptautiskā apmaiņā. LJA 

absolventi saņem valsts atzītu diplomu un diploma pielikumu, kas apliecina iegūto grādu un augstāko 

profesionālo kvalifikāciju. Diploma pielikums ir izveidots saskaņā ar modeli (European Diploma 

SupplementModel; 1998/99), kuru izstrādāja Eiropas Komisija, Eiropas Padome un UNESCO/CEPES.  

LJA piešķirts DNV vadības sistēmas sertifikāts (Certificate No. 93155-2011-AQ-LVA-FINAS), kas apliecina, ka LJA 

vadības sistēma ir atbilstoša ISO 9001:2008 standarta prasībām (sertifikācijas joma- augstākā profesionālā jūrniecības 

izglītība 

9. Kvalitātes nodrošinājums un garantijas:  

9.1. ikgadēja studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu pozitīvo un negatīvo iezīmju, izmaiņu, 

attīstības iespēju un plānu apspriešana, iekšējās pašnovērtēšanas un kvalitātes pilnveidošanas sistēmas 

nepārtraukta darbība; 
 

         Iekšējai pašnovērtēšanaiun kvalitātes pilnveidošanai notiek šādas plānotas aktivitātes: ikgadējie vadības pārskati; 

iekšējie auditi; ikgadējie studiju programmu pašnovērtējumu ziņojumi; klientu apmierinātības izzināšana u.c.   

Par virziena studiju programmu pozitīvām un negatīvām iezīmēm, izmaiņām un attīstības iespējām lemj profilējošo 

nodaļu sēdēs, izskatot valsts pārbaudījumu rezultātus, prakses rezultātus, studējošo un absolventu aptauju rezultātus. 

Izmaiņas studiju programmā var tikt izdarītas pēc studiju programmas direktora, docētāju , kā arī pēc studējošo 

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

 

9.2. iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība prasībām, kas noteiktas Standartos un vadlīnijās 

kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā, ko izstrādājusi Eiropas asociācija kvalitātes 

nodrošināšanai augstākajā izglītībā; 
        LJA ir ieviesta un uzturēta ISO 9001 modelim atbilstoša iekšējā kvalitātes nodrošināšanas un vadības sistēma 

(KVS), kas aptver augstāko profesionālo jūrniecības izglītību. 2005. gadā LJA ieguva atbilstošu Det Norske Veritas 

sertifikātu. LJA KVS sistēma nodrošina ENQA izstrādāto „Eiropas standartu un vadlīniju kvalitātes nodrošināšanai 

augstākajā izglītībā” standarta prasību izpildi. Uzsākta  LJA KVS sitēmas pielāgošana jaunajam ISO 9001-2015 

stndartam.  

Kvalitātes nodrošināšanas politika un pasākumi noteikti LJA Kvalitātes vadības rokasgrāmatā (KVR), kas papildus 

ietver sevī pārskatu par LJA KV sistēmu kopumā -L:\KVS\1_Kvalitates vadības rokasgrāmata; 

Programmu un piešķiramo grādu apstiprināšanai un periodiskai vērtēšanai, studējošo vērtēšanai, studiju kvalitātes 

nodrošināšanai, studiju resursu nodrošināšanai, informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai  KVS ietvaros ir 

izstrādātas detalizētas dokumentācijas kopums: 

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

apraksti; 

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

Senāta lēmumus,  Akadēmiskās padomes ieteikumus; 

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

starptautiskajiem un nacionālajiem normatīvajiem dokumentiem; 

• norādījumu kopums ar atsevišķu darbību izvērstākiem aprakstiem; 

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

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

protokoli), kas ir pierādījumi par KV-sistēmas īstenošanu un efektivitātes mērīšanu. 

Detalizēti ar minēto dokumentu kopumu var iepazīties LJA datorsistēmas iekšējā koplietošanas diskā  L:\KVS . 



Lai nodrošinātu LJA sagatavojamo speciālistu atbilstību prasībām un paaugstinātu KVS efektivitāti, akadēmijā notiek 

šādas plānotas aktivitātes: ikgadējie vadības pārskati; iekšējie auditi; ikgadējie studiju programmu pašnovērtējumu 

ziņojumi; klientu apmierinātības izzināšana u.c.   

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

gada darba rezultātus un pieņem lēmumus par kvalitātes vadības jomā veicamajām darbībām nākošajā pārskata 

periodā, t.i. nākošajā akadēmiskajā gadā. Iekšējais kvalitātes audits notiek saskaņā ar LJA audita gada programmu. To 

veic LJA iekšējo auditoru grupa. LJA KVS ārējo auditu reizi 12 mēnešos veic SIA DNV . Ikgadējos studiju 

programmu pašnovērtējuma ziņojumus izskata LJA Senāts. LJA klientu u.c. ieinteresēto pušu (studējošo, darba devēju 

u.c.) apmierinātības izzināšanai LJA galvenokārt veic dažādas aptaujas.  

 

9.3. studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas gadījumā, ja likvidē vai reorganizē kādu no 

studiju virzienam atbilstošajām studiju programmām vai notiek citas izmaiņas. 
 

 

          Studiju programmas studentiem ir visas tiesības un garantijas, ko paredz LR likumdošana. Ja studiju 

programmas īstenošana tiek pārtraukta, tad, ņemot vērā to, ka LR likumdošanas normatīvie akti paredz kredītpunktu 

pārnesi uz līdzvērtīgu augstākās izglītības programmu, LJA paredz, ka programmas likvidācijas gadījumā studējošie 

varēs studēt akreditētajās II līmeņa profesionālajās augstākās izglītības programmās ‘vai LJA likvidācijas gadījumā 

turpināt studijas līdzvērtīgās akreditētās studiju programmās:  

http://www.aiknc.lv/lv/prog_list3.php?id=10 

 

 

 

 

II Studiju programmu raksturojums 

II  (A) Studiju programmu “Jūras transports-kuģa vadīšana”, 

“Kuģu vadīšana”- 1.līmenis, “Kuģu vadīšana” - 2.līmenis 

raksturojums 

  A 2.1 Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi. 

Bakalaura studiju programma „Jūras transports - kuģa vadīšana” 

Iegūstamā kvalifikācija: kuģa vadītājs, piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija. 

Iegūstamais grāds:  profesionālais bakalaura grāds jūras transportā. 

Studiju ilgums un apjoms:  4 gadi un 3 mēneši pilna laika studijas, vismaz 188 Latvijas kredītpunkti (282 ECTS 

kredītpunkti). 

Galvenās studiju jomas: navigācija, kuģu uzbūve un teorija, kuģu navigācijas tehniskie līdzekļi, kravu pārvadāšanas 

tehnoloģija, kuģošanas drošība, jūras tiesības, jūras vides piesārņojuma novēršana, globālā jūras negadījumu un 

drošības sakaru sistēma, jūrniecības angļu valoda un kuģu menedžments. Programmā ietvertas divas prakses uz 

kuģiem jūrā – kopumā 1 gads. 

Studiju programma „Kuģu vadīšana” 1.līmenis  

Iegūstamā kvalifikācija: kuģu vadītājs, ceturtā līmeņa profesionālā kvalifikācija. 

Studiju ilgums un apjoms:  3 līdz 6 gadi nepilna laika studiju, neklātiene; (pēc vidējās profesionālās jūrniecības 

izglītības, vismaz 90 Latvijas kredītpunkti (KP), 135 ECTS kredītpunkti; (pēc vidējās vispārējās vai vidējās 

profesionālās, vismaz 140 Latvijas kredītpunkti (KP), 201 ECTS kredītpunkti. 

Studiju programma „Kuģu vadīšana” 2.līmenis  

Iegūstamā kvalifikācija: inženieris kuģu vadīšanā, piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija. 

Studiju ilgums un apjoms: 2 gadi pilna laika vai 3 gadi nepilna laika studijas, klātiene un neklātiene; 

90 Latvijas kredītpunkti (KP), 135 ECTS kredītpunkti. 

Mērķi 

1.Turpināt sadarbību ar Jūrniecības nozares institūcijām. 

2.Turpināt studiju plānu un studiju kursu aprakstu korekciju, lai uzlabotu studiju kvalitāti. 

3.Modernizēt esošās un iegādāt jaunas, jūrniecības nozarei atbilstošas iekārtas. 

4.Turpināt jaunu pasniedzēju piesaisti studiju procesam, aktualizēt pasniedzēju zinātnisko darbību un kvalifikācijas 

paaugstināšanu. 

5.Turpināt ERASMUS programmu  izmantošanu, lai nodrošinātu studijas ārzemju augstskolās un mācību spēku 

apmaiņu. 

6.Uzturēt kvalitātes vadības sistēmas atbilstību ISO 9001:2008 prasībām, vienlaikus nodrošinot nacionālo un 

starptautisko reglamentēto prasību izpildi. 

7. Turpināt pilnveidot mūsdienīgu akadēmijas izglītības un mācību bāzi Daugavgrīvā, Flotes ielā 12k-1, Rīgā, LV-

1016 

8. Turpināt starptautisko sadarbību jūrniecības speciālistu sagatavošanas un pētniecības jomās īstenojot Boloņas 

deklarāciju par vienotas Eiropas augstākās izglītības telpas izveidi. 

http://www.aiknc.lv/lv/prog_list3.php?id=10


9. Panākt papildresursu  piesaisti mācību procesa tehniskajam nodrošinājumam. 

10. Sniegt studējošiem sekmīgam praktiskam darbam un konkurētspējai pietiekamas zināšanas, prasmes un iemaņas, 

kā arī domāšanas spēju (intelektu) un komunikatīvo kompetenci. 

 

Uzdevumi 

1.Sagatavot studējošos par augstas klases Jūras virsniekiem, vadītājiem ar izteiktām līdera spējām, augstu motivāciju 

un profesionālo kompetenci. 

2.Studējošā kā līdera veidošanu un viņa personības attīstību Jūras virsnieka kvalifikācijai.  

3.Izveidot Jūras virsniekus atbilstoši profesionālās kvalifikācijas prasībām.  

4.Veicināt studējošos gūt teorētisku izpratni un praktiskās iemaņas, attīstīt studējošo analītiskās spējas, formulēt un 

pieņemt objektīvus lēmumus. 

5.Apgūt Jūrniecības nozares profesijas atbilstoši profesionālās kvalifikācijas prasībām.  

6.Latvijas Jūras akadēmijā profesionālā bakalaura grāda ieguvušos absolventos mudināt vēlmi studijām 

maģistrantūrā.  

7.Gūt zināšanas jūrniecības nozares jautājumos, kuras praktiski lietojamas kuģu vadīšanai un pareizai ekspluatācijai. 

8.Veicināt studējošos apgūt pašizglītošanās un pētniecības darba iemaņas, studējot nozares literatūru, veicot 

pētījumus, pildot semestra, kursa un diploma darbus, gatavojot projektus u.c. veida uzdevumus, saistītus ar 

jūrniecības, nozari.  

9.Veicināt studiju programmas satura un studiju procesa tālāko pilnveidi atbilstoši attīstības plāniem, uzdevumiem un 

tehnoloģiju attīstībai. 

10.Turpināt sadarbību ar kuģošanas kompānijām un jūrnieku darbiekārtošanas aģentūrām prakses vietu organizēšanā, 

lai studējošie iegūtu atbilstošu praktisko pieredzi uz kuģiem un padziļinātu savas teorētiskās zināšanas. 

11.Turpināt akadēmijas mācībspēku paaudžu maiņu, vienlaikus uzturot nepieciešamo kvalifikāciju un kompetenci. 

12.Organizēt jaunu speciālās apmācības kursu sertifikāciju saskaņā ar STCW konvencijas 2010.gada grozījumiem. 

13.Saglabāt jaunuzņemto studējošo skaitu programmā līdz 125 personām. 

A 2.2  Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti. 
              Beidzot studiju programmu „Jūras transports-kuģa vadīšana”, absolventi iegūst profesionālo bakalaura 

grādu jūras transportā un profesionālo kvalifikāciju kuģu vadītājs, kas atbilst 5. profesionālās kvalifikācijas līmenim. 

Tas dod tiesības saņemt kuģa virsnieka - sardzes stūrmaņa uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem kvalifikācijas 

dokumentu atbilstoši Starptautiskās konvencijas ''Jūrnieku sagatavošanas, diplomēšanas un sardzes dienesta 

standarti'' (STCW-78), ar grozījumiem, standartam A-II/1, kā arī pēc noteikta jūras cenza iegūšanas vecākā stūrmaņa 

un kapteiņa uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem kvalifikācijas dokumentu saskaņā ar standartu A-II/2. 

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

ieguvei. 

         Beidzot studiju programmu „Kuģu vadīšana” 1.līmenis, absolventi iegūst 1.līmeņa profesionālo augstāko 

izglītību un profesionālo kvalifikāciju kuģu vadītājs, kas atbilst 4. profesionālās kvalifikācijas līmenim. Tas dod 

tiesības saņemt kuģa vadītāja kvalifikācijas dokumentu, kā arī strādāt krastā jūrniecības un citās, ar specialitāti 

saistītās, iestādēs, kā arī turpināt studijas profesionālajās programmās, kuras paredzētas studijām pēc 1.līmeņa 

profesionālas augstākās izglītības ieguves. 

         Beidzot studiju programmu „Kuģu vadīšana” 2.līmenis, absolventi iegūst 2.līmeņa profesionālo augstāko 

izglītību un profesionālo kvalifikāciju inženieris kuģa vadīšanā, kas atbilst 5. profesionālās kvalifikācijas līmenim. 

Tas dod tiesības saņemt kuģa virsnieka kvalifikācijas dokumentu, kā arī strādāt krastā jūrniecības un citās, ar 

specialitāti saistītās, iestādēs, kā arī turpināt studijas maģistra zinātniskā grāda ieguvei. 

A 2.3 Studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to apjoms kredītpunktos, 

sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to 

apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojums). 
Studiju programmas „Jūras transports-kuģa vadīšana” studiju plānus skatīt pielikumā (3.pielikums). 

Studiju programmas „Kuģu vadīšana” 2.līmenis studiju plānu skatīt pielikumā (4.pielikums). 

Studiju programmas „Kuģu vadīšana” 1.līmenis studiju plānus skatīt pielikumā (5.pielikums). 
A 2.4 Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti. 
Studiju kursa apraksti ir aktualizēti JT nodaļas sēdē 2016.gada 16. jūnijs, protokola Nr. 17, un tie ir pieejami JT 

nodaļā. 

A 2.5 Studiju programmas organizācija. 
Studiju procesa plānošana, organizācija un realizācija notiek saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, Izglītības 

likumu, Augstskolu likumu, Profesionālās izglītības likumu, Zinātniskās darbības likumu un Latvijas Jūras 

akadēmijas (turpmāk tekstā – LJA) Satversmi un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem. Kuģu virsnieku 

sagatavošana notiek saskaņā ar 1978.gada Starptautisko konvenciju par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā 

arī sardzes pildīšanu, ar grozījumiem, Eiropas Savienības direktīvām,  MK noteikumiem Jūrnieku 

profesionālās sagatavošanas programmu sertificēšanas, īstenošanas un uzraudzī bas noteikumi 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. nozarei atbilstošajiem normatīviem aktiem un LJA iekšējiem normatīvajiem 



aktiem.  

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

struktūrvienībās. 

Programmas īstenošanu nodrošina LJA Jūras Transporta nodaļa, Kuģu Inženieru nodaļa, Vispārējās Izglītības 

katedra, Svešvalodu katedra, LJA Mācību centrs. Katras struktūrvienības uzdevums programmas īstenošanā noteikts 

atbilstoši tās darbības pamatvirzieniem. 

A 2.6  Prasības, uzsākot studiju programmu. 
Studiju programmā uzņem reflektantus ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību. Vidējo izglītību apliecinošajā 

dokumentā pieļaujamais zemākais vērtējuma līmenis ir 4 (gandrīz viduvēji).  

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību un pretendē uz studijām pilna laika profesionālā bakalaura studiju 

programmās, bet nav nokārtojušas centralizētos eksāmenus, pieteikumu centralizēto eksāmenu kārtošanai jāiesniedz 

kādā no Latvijas Republikas augstskolām, ar kuru Valsts izglītības satura centram (VISC) http://www.visc.gov.lv/ ir 

noslēgts sadarbības līgums, ne vēlāk kā 6 (sešas) nedēļas pirms eksāmena norises dienas un centralizētos eksāmenus 

jākārto Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) noteiktajā kārtībā.  

Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam, kā arī personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas 

ārvalstīs, un tiek uzņemtas LJA pilna laika studijās, pamatojoties uz Augstskolu likuma 46. panta trešo daļu, kārto 

iestājeksāmenus LJA matemātikā un latviešu valodā vidusskolas kursa apjomā.  

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

kursa apjomā. 

A 2.7  Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, tālmācības metožu 

izmantošana). 
 

Studiju programma tiek realizēta divos studiju veidos un formās – pilna laika studijas klātienē un 

nepilna laika studijas neklātienē.  

Pilna laika studijas īsteno izmantojot plānotās nodarbības (lekcijas, seminārus, laboratorijas/praktiskos darbus un 

konsultācijas). Nepilna laika studijās neklātienē studiju programmas apguve notiek individuālās studijās, 

neklātniekiem sadarbojoties ar mācību spēkiem. 

Pilna laika studijās prakse paredzēta uz kuģiem jūrā 52 kredītpunktu apjomā 4. un 7. studiju semestrī 

saskaņā ar LJA Nolikumu (LJA 23.12.2002. nolikums Nr.5 “ Par Latvijas Jūras akadēmijas  

studējošo un Jūrskolas izglītojamo jūras un krasta praksēm”) Prakse tiek īstenota saskaņā ar trīspusējo Prakses 

līgumu, kas noslēgts starp Latvijas Jūras akadēmiju, kuģošanas kompāniju un praktikantu. Prakses līgumā ietverti 

prakses mērķi, uzdevumi, kā arī pušu pienākumi un atbildība. JTN izstrādājusi Jūras prakses uzdevumu un prasības 

par prakses atskaites saturu, kas saskaņotas ar Jūrnieku reģistra apstiprināto Prakses grāmatu. Prakses atskaitē 

iekļauts punkts, kurā studējošie un kuģa kapteinis vai viņa nozīmēts kuģa virsnieks – prakses vadītājs var izteikt 

savus priekšlikumus par prakses programmas un studiju uzlabošanu. Saņemot un novērtējot prakses atskaites, šie 

priekšlikumi tiek apspriesti ar studējošiem, kuri iesniedza prakses atskaites, un ir par pamatu prakses uzdevuma 

korekcijām. Lai nodrošinātu prakses vietas uz jūras kuģiem, LJA rektors ir noslēdzis sadarbības līgumus ar vairākām 

kompānijām, uz kurām jūras praksē tiek sūtīti LJA studējošie. Šie līgumi veicina LJA sadarbību un informācijas 

apriti jautājumā par jūrnieku darba tirgu, kas ir būtisks stimuls studiju programmas pārskatīšanai un uzlabošanai. 

Savukārt, nepilna laika neklātienē studējošais, uzsākot studijas, saņem prakses uzdevumu un praksi iziet uz kuģiem 

jūrā paralēli studijām, prakses atskaiti aizstāv līdz Valsts pārbaudījumam un kā apliecinājums praksei uz kuģiem 

kalpo Latvijas Jūrnieku reģistra izsniegts kuģa virsnieka kompetences sertifikāts vai izziņa par šī sertifikāta 

saņemšanai nepieciešamā cenza ieguvi (Braukšanas izziņa). 

Būtiska nozīme studijās ir studentu patstāvīgajam un pētnieciskajam darbam: programmas apguves laikā 

studējošie izstrādā 3 studiju darbus; studiju noslēgumā tiek izstrādāts diplomdarbs (LJA 09.05.2007.norādījumi 

Nr.10 „Norādījumi par Valsts pārbaudījuma īstenošanas kārtību LJA Jūras Transporta nodaļā”) 

A 2.8 Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu sasniegšanai un 

novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība). 
Studējošo sniegumu vērtēšana Latvijas Jūras akadēmijā tiek veikta pamatojoties uz LJA 31.03.2003.nolikumu 

Nr. 10 „Par semestra pārbaudēm Latvijas Jūras akadēmijā”. Nolikums izstrādāts pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Augstskolu likuma ar grozījumiem, Ministru kabineta noteikumiem Nr.141 “Noteikumi par pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”,  

Nr.512 "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, 

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

īstenošanas uzraudzības kārtību un kritērijiem”. 1978. gada Starptautiskās konvencijas „Par jūrnieku sagatavošanu un 

diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu” ar grozījumiem prasībām un LJA studiju programmām. 

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

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

organizētu eksāmenu ir 2 kredītpunkti.  

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

kursa aprakstā paredzētos semestra darbus. Jautājumu par studējošā pielaišanu pie pārbaudījuma izlemj attiecīgais 

mācībspēks. Par studējošā nepielaišanu pie pārbaudījuma mācībspēks izdara atzīmi grupas pārbaudījumu lapā. 



Pēc individuāla grafika studējošie pārbaudes kārto saskaņā ar individuālo ieskaišu-eksāmenu grafiku. 

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

prakse. Vērtējot programmas apguvi, ievēro divus pamatprincipus: 

Zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība - atbilstoši programmas un studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir 

noteikts prasību kopums pozitīvai studiju sasniegumu vērtēšanai; 

Vērtējuma obligātuma princips — studentam nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par katra programmas elementa 

apguvi atbilstoši tā aprakstam. 

Programmas apguves vērtēšana notiek LJA kvalitātes vadības sistēmā noteiktā kārtībā, ievērojot tālāk izklāstītās 

īpašās prasības. 

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

pārbaudījumā programmas apguve tiek vērtēta 10 baļļu skalā . Ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa un prakses 

sasniegumu vērtējums ir "ieskaitīts" vai "neieskaitīts" vai arī vērtējums 10 baļļu skalā  

Vērtējot programmas apguvi, tiek ievērots vērtējuma obligātuma princips  nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu 

par katra programmas elementa apguvi. 

Studiju kursu programmu prasību kopums pozitīvai studiju sasniegumu vērtēšanai dots studiju kursu aprakstos un/vai 

atbilstošos LJA norādījumos. 

Studiju programmas noslēgumā paredzēts Valsts pārbaudījums, ko vērtē Valsts pārbaudījumu komisija LJA 

23.12.2002.nolikumā Nr.6 „Par Valsts pārbaudījumiem Latvijas Jūras akadēmijā” noteiktajā kārtībā, kura sastāvdaļas 

ir: 

Programmā „Jūras transports-kuģa vadīšana”: 

- jūrniecības angļu valoda, 

- eksāmens specialitātē, 

- recenzēta diplomdarba publiska aizstāvēšana; 

Programmā ”Kuģu vadīšana” 1.līmenis 

-jūrniecības angļu valoda, 

-kvalifikācijas darbs, 

-kompleksais eksāmens specialitātē; 

Programmā ”Kuģu vadīšana” 2.līmenis: 

-jūrniecības angļu valoda, 

-kompleksais eksāmens specialitātē, 

-diplomdarbs, 

Profesionālā bakalaura grādu jūras transportā un profesionālo kvalifikāciju kuģu vadītājs piešķir pēc 

programmas apguves: pēc pozitīva vērtējuma saņemšanas un atbilstošo kredītpunktu ieskaitīšanas visos programmas 

elementos, ieskaitot diplomdarba aizstāvēšanu. Programmā ”Kuģu vadīšana” 1.līmenis kvalifikāciju kuģu vadītājs 

un programmā “Kuģu vadīšana” 2. līmenis kvalifikāciju inženieris kuģu vadīšanā piešķir pēc pozitīva vērtējuma 

saņemšanas un atbilstošo kredītpunktu ieskaitīšanas visos programmas elementos, ieskaitot 

diplomdarba/kvalifikācijas darba aizstāvēšanu. 

A 2.9  Studiju programmas izmaksas. 

Studiju programmas „Jūras transports - kuģu vadīšana” izmaksas ir 2700 EUR ( divi tūkstoši septiņi simti eiro un 

00 centi) par 1 mācību gadu. 

1 KP=70 EUR(septiņdesmit eiro un 00 centi)  par 1 KP (viena kredītpunkta) apgūšanu bakalaura studiju 

programmās  nepilna laika neklātienē 2014./2015. akadēmiskajā gadā un aprēķināti tiek par katru semestri 

atbilstoši KP skaitam semestrī.  
Studiju programmas „Kuģu vadīšana” 1.līmenis (studijas pēc vidējās profesionālās jūrniecības izglītības) 1 KP=70 

EUR 

Studiju programmas „Kuģu vadīšana” 2.līmenis (studijas pēc vidējās vispārējās vai vidējās profesionālās izglītības). 

1 KP=70 EUR 

A 2.10  Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas standartam 

un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā. 
Studiju programma "Jūras transports-kuģa vadīšana" pilnībā atbilst LR Ministru kabineta noteikumiem 

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

http://likumi.lv/doc.php?id=268761#n3 

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

kopumā vajadzībām; 

Programmas apjoms 188 Latvijas kredītpunkti. 

Studiju ilgums profesionālā bakalaura grāda jūras transportā un kvalifikācijas kuģu vadītājs ieguvei ir 4,3 gadi pilna 

laika studiju klātienē vai 5 līdz 9 gadi nepilna laika studiju neklātienē. 

Programmas obligāto saturu veido:  

vispārizglītojošie studiju kursi, kuru apjoms ir 20 kredītpunkti,  

nozares teorētiskie pamatkursi, kuru apjoms ir 37 kredītpunkti,  

nozares profesionālās specializācijas studiju kursi, kuru apjoms ir 61 kredītpunkti, 

../../NOL+NOT/Akt_Nolikumi/Nr-6-Valsts-parb-nol-red-9.doc
http://likumi.lv/doc.php?id=268761#n3


brīvās izvēles studiju kursi, kuru apjoms ir 6 kredītpunkti; 

prakse un praktiskās apmācības kursi, kuru apjoms ir 52 kredītpunkti, 

valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļas ir Jūrniecības angļu valoda, eksāmens specialitātē un diplomdarba izstrādāšana 

un aizstāvēšana, un kura apjoms ir 12 kredītpunkti. 

Programmā imatrikulē izglītojamos ar iepriekš iegūtu vidējo vispārējo vai vidējo profesionālo izglītību. 

Studiju kursi, to saturs un apjoms, kā arī prakses saturs noteikts saskaņā ar studiju programmas absolventu potenciālo 

nodarbinātību, sagaidāmiem pienākumiem un uzdevumiem. 

Pēc programmas apguves tiek piešķirts profesionālā bakalaura grāds jūras transportā un kvalifikācija kuģu vadītājs.; 

Iegūtā izglītība dod tiesības turpināt studijas maģistra studiju programmā. 

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

noteikumiem Nr.512 "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu" ar grozījumiem:  

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

kopumā vajadzībām; 

Programmas apjoms 90 Latvijas kredītpunkti. 

Studiju ilgums kvalifikācijas inženieris kuģu vadīšanā ieguvei ir 2 gadi pilna laika studiju, pilna un nepilna laika 

studijas, klātiene un neklātiene. 

Programmas obligāto saturu veido:  

vispārizglītojošie studiju kursi, kuru apjoms ir 9 kredītpunkti,  

nozares teorētiskie pamatkursi, kuru apjoms ir 21 kredītpunkti,  

nozares profesionālās specializācijas studiju kursi, kuru apjoms ir 20 kredītpunkti, 

ierobežotās izvēles studiju kursi, kuru apjoms ir 2 kredītpunkti, 

brīvās izvēles studiju kursi, kuru apjoms ir 4 kredītpunkti, 

prakse un praktiskās apmācības kursi, kuru apjoms ir 22 kredītpunkti, 

valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļas ir Jūrniecības angļu valoda, kompleksais eksāmens specialitātē un diplomdarba 

izstrādāšana un aizstāvēšana, un kura apjoms ir 12 kredītpunkti. 

Programmā imatrikulē izglītojamos ar iepriekš iegūtu 1.līmeņa profesionāloaugstāko jūrniecības izglītību. 

Studiju kursi, to saturs un apjoms, kā arī prakses saturs noteikts saskaņā ar studiju programmas absolventu potenciālo 

nodarbinātību, sagaidāmiem pienākumiem un uzdevumiem. 

Pēc programmas apguves tiek piešķirta kvalifikācija inženieris kuģu vadīšanā. 

Iegūtā izglītība dod tiesības turpināt studijas maģistra studiju programmā. 

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

Nr.141” Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” ar grozījumiem: 

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

kopumā vajadzībām; 

Programmas apjoms 90 Latvijas kredītpunkti. 

Studiju ilgums kvalifikācijas kuģu vadītājs ieguvei ir 3 līdz 6 gadi nepilna laika studiju, nepilna laika studijas, 

neklātiene. 

Programmas obligāto saturu veido:  

vispārizglītojošie studiju kursi, kuru apjoms ir 24 kredītpunkti, 

nozares profesionālās specializācijas studiju kursi, kuru apjoms ir 45 kredītpunkti, 

ierobežotās izvēles studiju kursi, kuru apjoms ir 0 kredītpunkti, 

brīvās izvēles studiju kursi, kuru apjoms ir 2 kredītpunkti, 

prakse un praktiskās apmācības kursi, kuru apjoms ir 16 kredītpunkti, 

valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļas ir Jūrniecības angļu valoda, kompleksais eksāmens specialitātē un 

kvalifikācijas darba izstrādāšana un aizstāvēšana, un kura apjoms ir 3 kredītpunkti. 

Programmā imatrikulē izglītojamos ar iepriekš iegūtu vidējo profesionālo jūrniecības izglītību. 

Studiju kursi, to saturs un apjoms, kā arī prakses saturs noteikts saskaņā ar studiju programmas absolventu potenciālo 

nodarbinātību, sagaidāmiem pienākumiem un uzdevumiem. 

Pēc programmas apguves tiek piešķirta kvalifikācija kuģu vadītājs. 

Iegūtā izglītība dod tiesības stāties profesionālajās programmās, kuras paredzētas studijām pēc 1.līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības ieguves. 

 

A 2.11 Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu Latvijas (ja 

līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu 

augstskolu vai koledžu studiju programmām. 
Latvijas Jūras akadēmija ir vienīgā augstskola Latvijā, kura piedāvā apgūt studiju programmu „Jūras 

transports-kuģa vadīšana”, līdzīgas studiju programmas, Baltijas reģionā, piedāvā Lietuvas Jūras akadēmija (Jūras 

navigācijas nodaļa) un Igaunijas Jūras akadēmija (Navigācijas fakultāte). Lai gan Lietuvas Jūras akadēmijā un 

Igaunijas Jūras akadēmijā apmācība notiek atbilstoši IMO STCW 78/95 konvekcijas prasībām, pēc akadēmijas 

absolvēšanas akadēmijas neizsniedz bakalaura grādu. Latvijas un Lietuvas akadēmija nodrošina gan praktiskās, gan 

teorētiskās apmācības, jo prakse ir apmācības procesa sastāvdaļa, savukārt Igaunijas Jūras akadēmija ir Tallinas 

tehniskās universitātes sastāvā un darbojas koledžas līmenī nodrošinot tikai teorētiskās apmācības un tikai pēc 



akadēmijas absolvēšanas absolventi iet jūrā, lai savāktu nepieciešamo cenzu darba diplomam.  

A 2.12  Informācija par studējošajiem: 

2.12.1 studējošo skaits 2015./2016. akadēmiskajā mācību gadā; 
Studiju programmā Jūras transports - kuģa vadīšana (klātienē) – 286 studējošie. 

Studiju programmā Jūras transports - kuģa vadīšana (neklātienē) – 158 studējošie. 

I līmeņa studiju programmā „Kuģu vadīšana” (neklātienē) - 2 studējošie. 

II līmeņa studiju programmā „Kuģu vadīšana” (neklātienē) - 16 studējošie. 

2.12.2  imatrikulēto studējošo skaits 2015./2016. akadēmiskajā mācību gadā;  
Studiju programmā Jūras transports - kuģa vadīšana (klātienē) imatrikulēti 95 studējošie  

Studiju programmā Jūras transports-kuģa vadīšana (neklātienē) imatrikulēti  43 studējošie. 

I līmeņa studiju programmā „Kuģu vadīšana” (neklātienē) imatrikulēti 0 studējošie. 

II līmeņa studiju programmā „Kuģu vadīšana” (neklātienē) imatrikulēti 1 studējošais.  

2.12.3  absolventu (ja tādi ir) skaits 2015./2016. akadēmiskajā mācību gadā; 
Studiju programmā Jūras transports - kuģa vadīšana (klātienē) bija 68 absolventi. 

Studiju programmā Jūras transports - kuģa vadīšana (neklātienē) bija 6 absolventi. 

I līmeņa studiju programmā „Kuģu vadīšana” (neklātienē) bija 2 absolventi. 

II līmeņa studiju programmā „Kuģu vadīšana” (neklātienē) bija 4 absolventi. 

A 2.13 Studējošo aptaujas un to analīze. 

• JTN- 10.05.2016. nodaļas sēdē (protokols Nr.12.)  

Aptaujas rezultātus apkopojot Jūras transporta nodaļā ir izveidots elektronisks veikto aptauju katalogs, lai izvērtētu 

studējošo viedokli, savu attieksmi pret konkrētu studiju kursu, docētāju pasniegšanas kvalitāti un kompetenci un 

savstarpējām komunicēšanas iemaņām. Izvirzītas sekojošas cēloņu un seku novēršanas darbības: 

1. Pasniedzējs tiek individuāli iepazīstināts ar aptauju rezultātiem, lai varētu izdarīt secinājumus un veikt 

uzlabojumus konkrētajās jomās. 

2. Iesaistoties programmu direktoriem, ir veiktas  individuālas pārrunas ar konkrētu pasniedzēju, kur tiek sniegtas 

rekomendācijas studiju kursa satura uzlabošanai, ņemot vērā arī studentu aptaujās norādītos trūkumus un ieteiktos 

priekšlikumus. 

3. Pasniedzējs individuāli izstrādā un pilnveido studiju pasniegšanas metodiku un darba disciplīnu.     

4. Tiek organizēta nodarbību hospitācija (balstoties uz absolventu aptauju rezultātiem un studējošo anketēšanu) . 

5. Aktivizēts darbs pie metodisko un izdales materiālu sagatavošanas studiju kursiem. 

6. Izstrādājot nodaļas tehniskā nodrošinājuma plānu (balstoties uz akadēmijas finanšu stāvokli) tiek ņemts vēra 

studējošo ieteikumi studiju programmu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai, t.sk. nodrošinājums ar datoriem, 

mācību literatūras iegāde un citi nodrošinājuma produkti. 

A 2.14  Absolventu aptaujas un to analīze 
 SD veic arī ikgadējo absolventu aptauju, kurā LJA absolventi vērtē studiju programmas saturu, studiju procesa 

organizāciju un mācībspēku darbu Galvenās tēmas, kas skartas anketās ir prakses norādījumu pilnveide, diplomdarbu 

izstrādes norādījumu pilnveide, mācībspēku darba kvalitāte (nodaļu direktoriem ar katru no mācībspēkiem, kuri 

minēti šajos anketu apkopojumos būtu jāpārrunā viņu turpmākā darba pilnveide) un elektroniskā studiju vide. SD 

gada pārskatā iekļauta detalizēta absolventu aptaujas analīze, kas attiecas uz SD tiešo darbu.  

Ziņas par 2015/2016.ak.gada absolventu tālākajām darba gaitām 

100 % absolventu no studiju programmām ar kodu 41525 strādā nozarē. 

100 % absolventu no studiju programmām ar kodu 42525 strādā nozarē. 

100 % absolventu no studiju programmas ar kodu 42840 strādā nozarē. 

100 % absolventu no studiju programmām ar kodu 44525 strādā nozarē. 

A 2.15  Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 
Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā galvenokārt īstenojas:  

Piedaloties LJA rīkotajās aptaujās;  

Sadarbojoties ar studiju programmas vadību un īstenotājiem;  

Papildinot studiju programmas informatīvo nodrošinājumu ar savām izstrādnēm (referāti, studiju darbi, 

diplomprojekti u.c.) un jaunieguvumiem (grāmatas, katalogi, CD u.c.) u.c. 

Studējošie var piedalīties dažādu LJA lēmējinstitūciju un struktūrvienību darbā, piemēram, Satversmes sapulcē, 

Senātā, Zinātnes padomē, Studentu padomē. Studējošajiem ir iespēja regulāri tikties ar LJA vadību un studiju 

programmas uzturēšanā iesaistīto akadēmisko un administratīvo personālu. Tiek organizētas obligātās konsultācijas 

ar akadēmisko personālu. Notiek regulāra (2x gadā) studējošo anketēšana, ar kuru rezultātiem studējošie var 

iepazīties Studiju daļā (turpmāk SD), attiecīgajās nodaļās un pie Kvalitātes Vadības Sistēmas (turpmāk KVS) 

speciālista. Studējošiem ir iespēja piedalīties Latvijas Jūras akadēmijas  ikgadējās starptautiskās konferencēs. 

Akadēmijā kopumā projektu un pētnieciskā darbība ir aktivizējusies pēdējo gadu laikā un tas ir devis iespēju 

plašāk šajās darbībās iesaistīt studējošos . 

II Studiju programmu raksturojums 



II. (B) Bakalaura studiju programmas ”Jūras transports-kuģa mehānika”,  

1.un 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Kuģu 

mehānika” raksturojums 
 

B 2.1 Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi. 

LJA sadarbībā ar Latvijas jūrniecības profesionālajām organizācijām 2005.gadā izstrādāja jaunu 
profesionālās augstākās izglītības programmu "Jūras transports – kuģa mehānika” profesionālā bakalaura 
grāda jūras transportā un kuģa mehāniķa kvalifikācijas iegūšanai. Profesionālās augstākās izglītības 
programma "Jūras transports – kuģa mehānika” ir veidota uz 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
programmas un 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Kuģu mehānika” bāzes, 
apvienojot abas programmas vienā, līdz ar to prasības, kas ir piemērojamas profesionāl ā bakalaura studiju 
programmai ir piemērojamas 1. un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmām „Kuģu 
mehānika”.  

Bakalaura studiju programma „Jūras transports - kuģu mehānika” 
Iegūstamā kvalifikācija: kuģu mehāniķis, piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija. 
Iegūstamais grāds: profesionālais bakalaura grāds jūras transportā.  
Studiju ilgums un apjoms: 4 gadi un 3 mēneši pilna laika studijas, vismaz 185 Latvijas kredītpunkti 

(277,5  ECTS kredītpunkti). 
Galvenās studiju jomas: kuģu dīzeļiekārtas un turbīnas, kuģu palīgmehānismu un sistēmu 

ekspluatācija, apkope un remonts, kuģu elektroiekārtas, kuģu elektrotehnika un elektronika, kuģu vadības 
sistēmas, kuģu saldēšanas un gaisa kondicionēšanas iekārtas, kuģu uzbūve un teorija, jūras vides 
aizsardzība pret piesārņošanu, jūrniecības angļu valoda un materiālu tehnoloģija, kuģu remonts.  

Programmā ir iekļauta vismaz 6 mēnešu ilga jūras prakse un kuģa remonta prakse.  
Studiju programma „Kuģu mehānika” 1.līmenis 
Studiju līmenis: I līmeņa profesionālās augstākās  izglītības studijas; 
Kvalifikācijas nosaukums un līmenis:  kuģu mehāniķis, ceturtā līmeņa profesionālā kvalifikācija.  
Studiju ilgums un apjoms:  2vai 3 gadi pilna laika studiju ,pilna laika studijas, klātienē 3 -6 gadi nepilna 

laika studiju, nepilna laika studijas, neklātienē 90 vai 135 Latvijas kredītpunkti (KP), 135 vai 202,5 ECTS 
kredītpunkti. 

Studiju programma „Kuģu mehānika” 2.līmenis 
Studiju līmenis: profesionālās augstākās izglītības studijas;  
Kvalifikācijas nosaukums:  inženieris kuģu mehānikā  
Studiju ilgums un apjoms:  2 gadi pilna laika klātienes studijas, pilna un nepilna laika studijas, klātiene 

un neklātiene, 90 Latvijas kredītpunkti (KP), 135 ECTS kredītpunkti  
Mērķi:  

1. Nodrošināt kuģu mehāniķu  teorētiskās  apmācības  un praktiskās  sagatavošanas 
līmeni,   atbilstoši International Maritime Organization (IMO)  Starptautiskās konvencijas 
“Jūrnieku sagatavošanas, diplomēšanas un sardzes  dienesta  standarti” (STCW - 78/95) 
vadības līmenim ( SCTW  78/ 95 prasības A-III/1 un A-III/2).  

2. Nodrošināt izglītības līmeni atbilstoši profesionālā bakalaura izglītībai jūras 
transportā un piekto kvalifikācijas līmeni – inženieris kuģu mehānikā saskaņā ar LR Ministru 
kabineta 26.08.2014. noteikumiem Nr.512 "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības standartu", LR Izglītības, LR Profesionālās izglītības un LR Augstskolu likumiem.  

Uzdevumi: 

 apgūt praktisko pieredzi un teorētisko izpratni attiecīgo inženierzinātņu pamatos un uz to balstītas 
speciālās zināšanas un praktiskās iemaņas, kas atbilst eksistējošo kompetences standartu prasībām; 

 apgūt iemaņas elektronisko tabulu, tekstu redaktoru un citu datoru programmu pakešu pielietošanā;  

 apgūt iemaņas kuģu energoiekārtu ekspluatācijā, apkopē un remontā;  

 apgūt pieredzi darbam mazas grupas (komandas) sastāvā; 

 apgūt pieredzi  individuālā darba / projekta plānošanā un realizēšanā;  

 nodrošināt apstākļus un vidi, kurā kuģu mehānikas nodaļas personāls un studējošie veic pētījumus, kuri ir 
progresīvo tehnoloģiju pamatā; 

 apgūt studiju programmu dienas nodaļā vai neklātienē; 

 pēc iespējas iesaistīt studentus industriālo projektu realizācijā, apgūstot inženiera pamatzināšanas un 
kolektīva vadīšanas iemaņas; 

 īstenot padziļinātu jūras transporta nozarei raksturīgu zināšanu, prasmju un  iemaņu  
apguvi, kā arī paaugstināt jaunāko sasniegumu un attīstības tendenču izpratni nozares  
teorijā un praksē; 



 attīstīt argumentētu un pozitīvu attieksmi, kā arī iniciatīvu un sistemātisku līdzdalību  
konkrēto pasākumu īstenošanā. 

B 2.2  Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

          Bakalaura studijas nodrošina programmas absolventu konkurētspēju un profesionālās 
izaugsmes iespējas jūras transporta ekspluatācijas jomā un jomās, kas saistītas ar jūras transporta vai 
multimodāla transporta izmantošanu tautsaimniecībā, darbam jaunu sistēmu, produktu un tehnoloģiju 
izstrādē un pilnveidošanā un lietišķo pētījumu un pedagoģijas jomā, kā arī izglītības turpināšanai maģistra 
zinātniskā grāda ieguvei.     

       1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Kuģu mehānika” absolventi 
iegūst I līmeņa profesionālo augstāko izglītību un profesionālo kvalifikāciju, kas atbilst 4. profesionālās 
kvalifikācijas līmenim. Profesionālais statuss dod iespējas saņemt kuģa mehāniķa kvalifikācijas 
dokumentu, strādāt uz kuģiem virsnieka amatos bez galvenā dzinēja jaudas ierobežojuma, kā arī krastā 
jūrniecības un citās, ar specialitāti saistītās, iestādēs, kā arī turpināt studijas II līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības ieguvei. 

       2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Kuģu mehānika” absolventi 
iegūst II līmeņa profesionālo augstāko izglītību un profesionālo kvalifikāciju, kas atbilst 5. profesionālās 
kvalifikācijas līmenim. Profesionālais statuss dod iespējas saņemt kuģa mehāniķa kvalifikācijas 
dokumentu, strādāt uz kuģiem virsnieka amatos bez galvenā dzinēja jaudas ierobežojuma, kā arī krastā 
jūrniecības un citās, ar specialitāti saistītās, iestādēs, kā arī turpināt studijas maģistra zinātniskā grāda 
ieguvei. 

B 2.3 Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu). Ja studiju programmu 
paredzēts īstenot svešvalodās, ir noteikta reflektantu svešvalodu zināšanu pārbaude 

LJA katru gadu Senātā apstiprina Uzņemšanas noteikumus, kas tiek izdoti saskaņā ar LR Augstskolu likumu un 
10.10.2006. MK noteikumiem Nr.846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju 
programmās".  
       Studiju programmā uzņem reflektantus ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību Personām, kuras 
ieguvušas vidējo izglītību un pretendē uz studijām pilna laika profesionālā bakalaura studiju programmās, bet 
nav nokārtojušas centralizētos eksāmenus, pieteikumu centralizēto eksāmenu kārtošanai jāiesniedz kādā no 
Latvijas Republikas augstskolām, ar kuru Valsts izglītības satura centram (VISC) http://www.visc.gov.lv/ ir 
noslēgts sadarbības līgums, ne vēlāk kā 6 (sešas) nedēļas pirms eksāmena norises dienas un centralizētos 
eksāmenus jākārto Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) noteiktajā kārtībā.  
       Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam, kā arī personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas 
ārvalstīs, un tiek uzņemtas LJA pilna laika studijās, pamatojoties uz Augstskolu likuma 46. panta trešo daļu, 
kārto iestājeksāmenus LJA matemātikā un latviešu valodā vidusskolas kursa apjomā.  
      Reflektantiem, kuriem vidējās izglītības dokumentā nav atzīmes fizikā, jākārto eksāmens fizikā LJA 
vidusskolas kursa apjomā. 

B 2.4 Studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to apjoms kredītpunktos, 
sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu 
kredītpunktos, īstenošanas plānojums) 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Jūras transports - Kuģa mehānika” , 
1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Kuģu mehānika”  un  
2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Kuģu mehānika” studiju plāni 

pievienoti 6. un 7 pielikumā. 

B 2.5 Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, tālmācības metožu 
izmantošana). Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu sasniegšanai un 
novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

Studiju procesa plānošana, organizācija un realizācija notiek saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, Izglītības 
likumu, Augstskolu likumu, Profesionālās izglītības likumu, Zinātniskās darbības likumu un LJA Satversmi. 
Kuģu virsnieku sagatavošana notiek saskaņā ar 1978.gada Starptautisko konvenciju par jūrnieku sagatavošanu 
un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu, ar grozījumiem, Eiropas Savienības direktīvām, atbilstoši MK 
noteikumu 15.12.2015. Nr. 710 “Jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu sertificēšanas, īstenošanas 
un uzraudzības noteikumi",  u.c. nozarei atbilstošajiem normatīviem aktiem un LJA iekšējiem normatīvajiem 
aktiem. 
Programmas īstenošanu nodrošina LJA Jūras Transporta nodaļa, Kuģu Inženieru nodaļa, Vispārējās Izglītības 
katedra, Svešvalodu katedra, LJA Mācību centrs. Katras struktūrvienības uzdevums programmas īstenošanā 
noteikts atbilstoši tās darbības pamatvirzieniem. 
Svarīgākie dokumenti, kas nosaka studentu un augstskolas attiecības ir uzņemšanas dokumenti un studiju 
līgums par izglītības iegūšanas noteikumiem, kā arī iekšējās kārtības noteikumi. 

http://www.lja.lv/userfiles/file/Likumdosana/710_MK_noteikumi.pdf
http://www.lja.lv/userfiles/file/Likumdosana/710_MK_noteikumi.pdf


Pamatdokumenti un pārvaldes orgāni, kas reglamentē, vada un nosaka studiju norisi, kārtību un organizāciju ir: 
Latvijas Jūras akadēmijas Satversme; 
LJA Senāts un LJA Akadēmiskā padome;  
LJA nolikums Nr.16. ,,Par LJA nepilna laika neklātienes studijām”; 
LJA nolikums Nr.31. ,,Par Latvijas Jūras akadēmijas Kuģu inženieru nodaļu  
Noteikumi par LJA iekšējo kārtību studiju un mācību darbā; 
Studentu pašpārvalde; 
Studiju programma; 
Studiju plāns. 
Visi atbilstošie dokumenti ir pieejami elektroniski pie KIN administrācijas, kā arī elektroniskajā versijā visās 
struktūrvienībās. 
No imatrikulācijas brīža studentam ir visas LJA studējošā tiesības, ko paredz Izglītības likums, Augstskolu 
likums, Latvijas Jūras akadēmijas Satversme un citi saistošie dokumenti. 
Atbilstoši LJA nolikumam "Par Latvijas Jūras akadēmijas Kuģu inženieru nodaļu" studiju programmas 
izstrādājusi apvienotā LJA darba grupa KIN direktora vadībā. Programmas tālāku attīstīšanu un realizāciju 
koordinē Kuģu inženieru nodaļas docente, Kuģu mehānikas programmas vadītāja J. Ivanova. 
Bakalaura programmā tiek izmantota divas studiju formas – pilna un nepilna laika studijas. Pilna laika studijas 
nosaka LJA nolikums Nr.20 „Par studējošo uzņemšanu Latvijas Jūras akadēmijā”, 27.09.2004., un nepilna laika 
studijas nosaka LJA nolikums Nr. 16 „Par Latvijas Jūras akadēmijas nepilna laika neklātienes studijām”, 
03.07.2006.  
Pilna laika studiju kursa īstenošanā, izmanto plānotās nodarbības (lekcijas, laboratorijas/praktiskos darbus un 
konsultācijas). Nepilna laika kursa apguve notiek individuālās studijās, neklātniekiem sadarbojoties ar mācību 
spēkiem. 
Prakse notiek 4 daļās saskaņā ar LJA Norādījumiem Nr.2 „Studentu/audzēkņu rīcība saistībā ar praksi”: 
Kuģu darbi 2 un 3.studiju semestrī;  
Prakse darbnīcās pa 4 kredītpunktiem 4 un 5.studiju semestrī; 
Prakse jūrā 28 kredītpunktu apjomā 6.studiju semestrī; 
Kuģu remonta prakse 4 kredītpunktu apjomā 8.studiju semestrī; 
Mašīntelpas trenažieris 2 kredītpunktu apjomā 6.studiju semestrī;  
Prakses programmas tiek veidotas atbilstoši studiju plānu saturam un izstrādātas pamatojoties uz 23.12.2002. 
Nolikumu Nr.5 „ Par Latvijas Jūras akadēmijas studējošo un jūrskolas izglītojamo jūras un krasta praksēm ", kas 
apstiprināts LJA Senāta sēdē. Studiju programmai „Jūras transports-kuģa mehānika” par studējošo jūras praksi 
atbilst norādījumi 14.09.2009. Nr.26 „Par LJA studiju  programmās „Jūras transports-kuģa mehānika” un „Jūras 
transports-kuģa elektroautomātika” studējošo  jūras praksi”.  
          Visas pārējās prakses, kuras nav saistītas ar studenta atrašanos uz kuģa jūrā, t.i. darbnīcu prakse, kuģu 
remonta prakse, noris saskaņā ar studiju kursu aprakstiem. Prakse notiek LJA mācību darbnīcās, laboratorijās 
un uz LJA peldlīdzekļiem. Studiju programmai „ Jūras transports-kuģa mehānika" atbilst norādījumi  
31.05.2016. Nr.27 „Par LJA studiju  programmās „Jūras transports-Kuģu mehānika” un „Jūras transports-Kuģu 
elektroautomātika” studējošo  kuģu remonta praksi”.  
Prakses laikā studējošais aizpilda Latvijas Jūras administrācijas Jūrnieku Reģistra „Training Record Book for 
Engineer Cadets”. Prakses laikā studējošais iepazīst novitātes un problēmas kuģu mehānikas jomā, praktiski 
apzina un izvērtē diplomprojekta izvēlētās tēmas aktualitāti, savāc un sistematizē materiālus diplomprojekta 
izstrādei, veic citus uzdevumus saskaņā ar Prakses uzdevumu. Prakšu laikā studējošais pārbauda savu fizisko un 
psiholoģisko atbilstību darbam uz kuģa jūrā, paaugstina savu tehnisko intelektu, organizatorisko kvalifikāciju un 
attīsta spējas personāla vadīšanā. Kārtību, kā tiek organizēta LJA studējošā/izglītojamā prakse, nosaka LJA KVS 
procedūra P6-3 „Prakse”. 
Būtiska nozīme studijās ir studentu patstāvīgajam un pētnieciskajam darbam: programmas apguves laikā 
studējošie izstrādā 5 studiju darbus; studiju noslēgumā tiek izstrādāts diplomdarbs ar lietišķi pētniecisku ievirzi. 
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma “Kuģa mehānika” un otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības programma “ Kuģa mehānika” tiek izmantota nepilna laika studijas. Nepilna laika kursa 
apguve notiek individuālās studijās, neklātniekiem sadarbojoties ar mācību spēkiem. 

 
         Studējošo sniegumu vērtēšana Latvijas Jūras akadēmijā tiek veikta pamatojot ies uz LJA 

31.03.2003.nolikumu Nr. 10 „Par semestra pārbaudēm Latvijas Jūras akadēmijā”. Nolikums izstrādāts 
pamatojoties uz Latvijas Republikas Augstskolu likuma ar grozījumiem, 2001.gada 20.marta Latvijas 
Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.141 “Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartu” ar grozījumiem, 2014.gada 26.augusta Latvijas Republikas Ministru kabineta 
noteikumu Nr.512 "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” ar 



grozījumiem, 2015. gada 15. decembra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.710 „ 
Jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu sertificēšanas, īstenošanas un uzraudzības noteikumi”, 
1978. gada Starptautiskās konvencijas „Par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes 
pildīšanu” ar grozījumiem prasībām un LJA studiju programmām.  

        Studiju programmu apguves laikā kārtojamo pārbaužu veidi: eksāmeni, ieskaites, studiju darbi. 
LJA studiju programmu apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens un ieskaite. Minimālais studiju 
kursa apjoms, lai organizētu eksāmenu ir 2 kredītpunkti.  

        Pie semestra pārbaudījuma konkrētajā studiju kursā studējošo pielaiž, ja studējošais ir nokārtojis 
visus studiju kursa aprakstā paredzētos semestra darbus. Jautājumu par studējošā pielaišanu pie 
pārbaudījuma izlemj attiecīgais mācībspēks. Par studējošā nepielaišanu pie pārbaudījuma mācībspēks 
izdara atzīmi grupas pārbaudījumu lapā. 

        Pēc individuāla grafika studējošie pārbaudes kārto saskaņā ar individuālo ieskaišu-eksāmenu 
grafiku. 

Vērtēšanas sistēmas izvēli programmā nosaka saistošie normatīvie dokumenti, studiju veids un LJA 
līdzšinējā prakse. Vērtējot programmas apguvi, ievēro divus pamatprincipus:  

Zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība - atbilstoši programmas un studiju kursu mērķiem un 
uzdevumiem ir noteikts prasību kopums pozitīvai studiju sasniegumu vērtēšanai;  

Vērtējuma obligātuma princips — studentam nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par katra 
programmas elementa apguvi atbilstoši tā aprakstam. 

Programmas apguves vērtēšana notiek LJA kvalitātes vadības sistēmā noteiktā kārtībā, ievērojot tālāk 
izklāstītās īpašās prasības. 

        Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Eksāmenā, studiju darbā 
un valsts pārbaudījumā programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā (1.tab.). Ieskaitē studiju kursa 
apguves līmeņa un prakses sasniegumu vērtējums ir "ieskaitīts" vai "neieskaitīts" vai arī vērtējums 10 ballu 
skalā  

     Vērtējot programmas apguvi, tiek ievērots vērtējuma obligātuma princips  nepieciešams iegūt 
pozitīvu vērtējumu par katra programmas elementa apguvi.  

          Studiju kursu programmu prasību kopums pozitīvai studiju sasniegumu vērtēšanai dots studiju 
kursu aprakstos un/vai atbilstošos LJA norādījumos.  

Studiju programmu noslēgumā paredzēts Valsts pārbaudījums, ko vērtē Valsts pārbaudījumu komisija 
LJA 23.12.2002.nolikumā Nr.6 „Par Valsts pārbaudījumiem Latvijas Jūras akadēmijā”, Redakcija -9  . 

LJA norādījumos 05.09.2016. Nr.9 „Par Valsts pārbaudījumu īstenošanas kārtību LJA KIN otrā 
līmeņa profesionālās augstākas izglītības programmai „Kuģu mehānika”, pirmā līmeņa profesionālās 
augstākas izglītības programmai „Kuģu mehānika” un profesionālās augstākas izglītības bakalaura studiju 
programmai „Jūras transports-kuģa mehānika” un LJA norādījumos 28.09.2015. Nr.9a „Par 
diplomprojekta/bakalaura darba izstrādi un aizstāvēšanu / Metodiskie norādījumi un ieteikumi Kuģu 
inženieru nodaļā otrā līmeņa profesionālās augstākas izglītības programmai „Kuģu mehānika” un 
profesionālās augstākas izglītības bakalaura studiju programmai „Jūras transports -kuģa mehānika” ir 
pieejami Valsts pārbaudījuma vērtēšanas kritēriji.  
 

B 2.6 Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus ar atsaucēm uz 
informācijas avotiem 

Pamatojoties uz Latvijas jūras administrācijas veiktajiem statistikas datu pētījumiem par Jūrnieku reģistra un 
jūrniecības izglītības iestāžu datiem, starptautiskajā darba tirgū Latvijā izglītotie jūras virsnieki ir pieprasīti, 
savukārt pieprasījums Latvijā pēc ierindas jūrniekiem samazinās. Līdz ar to nepieciešama  jūrniecības izglītības 
pārstrukturēšana atbilstoši darba tirgus vajadzībām, palielinot jūras virsnieku īpatsvaru un ceļot izglītības 
kvalitāti, t.sk., uzlabojot apmācības tehnisko nodrošinājumu, dos vairākus ieguvumus.  
Sk B 2.10  punktu par absolventu aptauju 

B 2.7 Pielikumi studiju programmas raksturojumam: 

2.7.1 studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti, pievienojot studiju kursu aprakstus tajās valodās, kurās 
tiek īstenotas studijas 

Profesionālās augstākās izglītības programmas „Jūras transports – kuģa mehānika” aktuālie studiju kursu 
apraksti ir pieejami KIN 06.3 mape “„Jūras transports – kuģa mehānika” Studiju kursu apraksti” vai 
L:\Departments\KIN\Info\Bakalaurs-Kuga mehanika 
1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma „Kuģu mehānika” aktuālie studiju kursu apraksti ir 
pieejami KIN 06.3 mape “1.līmeņa prof. aug. izgl. programma „Kuģu mehānika” Studiju kursu apraksti” vai 
L:\Departments\KIN\Info\1 līm.Kuģu mehanika pec JS vai L:\Departments\KIN\Info\1 līm.Kuģu 
mehanika pec VSk 



2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma „Kuģu mehānika” aktuālie studiju kursu apraksti ir 
pieejami KIN 06.3 mape “2.līmeņa prof. aug. izgl. programma „Kuģu mehānika” Studiju kursu apraksti” vai 
L:\Departments\KIN\Info\2.lim Kugu mehanika 

2.7.2 studiju programmas satura atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas standartam un 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā, tai 
skaitā ja iegūstamā kvalifikācija ir reglamentēta profesija 

Studiju programma "Jūras transports- kuģa mehānika" pilnībā atbilst 2014.gada 26.augusta Latvijas Republikas 
Ministru kabineta noteikumu Nr.512 "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu” 
Studiju programma "Kuģu mehānika" 1.līmenis pilnībā atbilst LR Ministru kabineta 20.03.2001. noteikumos 
Nr.141” Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” ar grozījumiem. 
Studiju programma "Kuģu mehānika" 2.līmenis pilnībā atbilst 2014.gada 26.augusta Latvijas Republikas 
Ministru kabineta noteikumu Nr.512 "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu” 

2.7.3  studiju programmas izmaksas un to kalkulācija 

  LJA profesionālās augstākās izglītības programmu „Jūras transports – kuģa mehānika” studijas tiek 
finansētas no valsts dotācijām vai arī pats students no personīgiem vai trešās personas līdzekļiem. Valsts 
dotācijas apjoms tiek piešķirts un sadalīts pamatojoties uz Latvijas Republikas likumdošanā noteiktiem 
normatīviem.  

Studiju programmu budžetu var papildināt mērķziedojumi no Latvijas un ārvalstu institūcijām vai 
privātpersonām. 

Budžetu izlieto saskaņā ar LJA rektora apstiprinātu tāmi. Mērķziedojumus izlieto atbilstoši norādītiem 
mērķiem. 

Studiju programmas „Jūras transports - kuģu mehānika” maksa ir 2900.00 EUR (par 1 mācību gadu). 
Studiju programmas „Kuģa mehānika” 2.līmenis maksa par 1 KP=75.00 EUR  
 Studiju programmas „Kuģa mehānika” 1.līmenis (studijas pēc vidējās profesionālās jūrniecības 

izglītības)  maksa par 1 KP=75.00 EUR 
Studiju programmas „Kuģa mehānika” 1.līmenis (studijas pēc vidējās vispārējās vai vidējās 

profesionālās izglītības) maksa par 1 KP=75.00 EUR 

2.7.3 salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu Latvijas (ja līdzīga 
studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai 
koledžu studiju programmām 

           Latvijas Jūras akadēmija ir vienīgā augstskola Latvijā, kura piedāvā apgūt studiju programmu 
„Jūras transports-kuģa mehānika”, līdzīgas studiju programmas.  

LJA bakalaura studiju programmas JŪRAS TRANSPORTS-KUĢU MEHĀNIKA tika salīdzinātas ar 
sekojošajām mācību iestādēm:  

Piri Reis universitātes Jūrniecības departamenta  Kuģu mehānikas studiju programmu (Turcija)  
 Hogere Zeevaartscool  Kuģu mehānikas studiju programmu (Beļģija)  
Salīdzinājums veikts Latvijas kredītpunktos  (KP) 

Nr Studiju kursi 

LR 
MK 

Noteikumi 
Nr. 512 

Latvijas 
Jūras 

akadēmij
a 

Piri Reis 
universitātes 
Jūrniecības 

departament
s 

(Turcija) 

Hogere 
Zeevaartsco

ol 
(Beļģija) 

A. Obligātie studiju 
kursi 

116 127 122,5 106 

A-1. Vispārizglītojošie 
studiju kursi 

20 20 26 12 

A-2. Nozares teorētiskie 
pamatkursi 

36 46 39 25 

A-3. Nozares 
profesionālās 
specializācijas kursi 

60 61 57,5 69 

B. Brīvās izvēles studiju 
kursi 

6 6 5 4 

C. Prakse un praktiskās 
apmācības kursi 

26 38 40,5 6 



      

D. Valsts pārbaudījumi 12 14 1 8 

      

 KOPĀ 160 185 169 124 

Secinājumi: 
studiju programmas pēc apjoma un satura savā starpā ir līdzīgas  
 Hogere Zeevaartscool  Kuģu mehānikas studiju programmu (Beļģija) praksei un praktiskai apmācībai 

ir paredzēta tikai  prakse darbnīcās un apmācība uz trenažieriem, kas sastāda 6 KP. Šajā mācību iestādē 
nav paredzēta prakse jūrā. Tāpat kā vairākās citās EU jūras mācību iestādēs studējošie iziet teorētisko 
apmācību un praksi darbnīcās, kārto Valsts pārbaudījumus. Pēc mācību iestādes beigšanas absolventi 
patstāvīgi atrod un iziet nepieciešamo jūras praksi.    

LJA Kuģu mehānikas studiju programmā ir palielināts prakses un praktiskās apmācības apjoms  (38 
KP) salīdzinot ar  MK Noteikumiem Nr. 512 (26 KP). Šādu prasību nosaka IMO Manilas grozījumi.  

B 2.8  Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā 

2.8.1 studējošo skaits, norādot sadalījumā pa studiju programmas īstenošanas veidiem, formām (atsevišķi 
norādot tālmācību), valodām, filiālēm /2014./2015. akadēmiskajā mācību gadā/ 

Studiju programmas 
nosaukums 

2014/2015. 2015/2016. 
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Jūras transports – kuģa 
mehānika 

128 46 174 110 47 157 

Kuģu mehānika (I līmenis) - 3 3 - 2 2 

Kuģu mehānika (II 
līmenis) 

- 21 21 - 21 21 

 

2.8.2  pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits /2014./2015. akadēmiskajā mācību gadā/  

Studiju programmas 
nosaukums 

2014/2015. 2015/2016. 
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Jūras transports – kuģa 
mehānika 

32 14 46 25 7 32 

Kuģu mehānika (I līmenis) - - - - - - 

Kuģu mehānika (II 
līmenis) 

- 1 1 - 1 1 

 

2.8.3  absolventu (ja tādi ir) skaits /2014./2015. akadēmiskajā mācību gadā/ 

Studiju programmas 
nosaukums 

2014/2015. 2015/2016. 

P
il

n
a
 

la
ik

a
 

st
u

d
ij

a
s 

N
e
p

il
n

a
 

la
ik

a
 

st
u

d
ij

a
s 

K
o

p
ā
 

P
il

n
a
 l

a
ik

a
 

st
u

d
ij

a
s 

N
e
p

il
n

a
 

la
ik

a
 

st
u

d
ij

a
s 

K
o

p
ā
 

Jūras transports – kuģa 
mehānika 

21 2 23 24 4 28 

Kuģu mehānika (I līmenis) - - - - 1 1 

Kuģu mehānika (II 
līmenis) 

- 2 2 - 1 1 

 

B 2.9 Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un to izmantošana studiju 
programmu kvalitātes uzraudzībā 



      KIN sēdes protokolā Nr.7, 18.05.2016. un sēdes protokolā Nr.10, 21.09.2016. analizēti studentu aptaujai 
izvēlētie studiju kursi.  Kopsavilkums: 2015/2016.ak.g. rudens semestrī tika aptaujāti – 6 studiju kursi, un pavasara 
semestrī 5 studiju kursi. Kopsavilkums par aptaujātiem 11 studiju kursiem. Uz jautājumu: Kā vērtējat studiju kursu 
kopumā, aptaujātie respondenti studiju kursus kopumā vērtē kā labu- 90%. Uz jautājumu: Vai esat daudz apguvis 
studiju kursā – 80% novērtēja kā ļoti daudz. Vai nodarbības bija pakārtotas studiju kursa kopējam mērķim - 80% sniedza 
atbildi ka jā. Un uz jautājumu, vai skaidroja saprotami, 70% vērtējums bija pozitīvs. Jāatzīmē, ka par vienu studiju kursu 
netika aizpildīta ne viena anketa. 

     Kopumā aptaujas rezultāti rāda, ka klientu apmierinātība gan ar studiju saturu, gan, docētāju darbu, 
gan studiju nodrošinājumu un studiju organizāciju ir nemainīga, respektīvi augsta.  
     Struktūrvienības  KVS gada pārskatā sniegta informācija par aptaujas rezultātiem.  

L:\KVS\9_Citi dokumenti\2014_15\Strukturvienibu gada parskati 15_16    

B 2.10  Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un to izmantošana 
studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

 SD veic ikgadējo absolventu aptauju un 2x gadā pēc sesijām veic studējošo aptaujas par atsevišķiem 
studiju kursiem. Kopējo analīzi salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu veic KIN savos studiju programmu 
pašnovērtējums.  
          2015./2016.akad.g. 31 bakalaura studiju programmas “Jūras transports – kuģa mehānika” absolvents tika 
aicināts izvērtēt studiju programmas saturu, studiju procesa organizāciju, kā arī mācībspēku darbu. 
 Izvērtējot anketēšanas rezultātā sniegtās atbildes, var secināt, ka 48% (iepriekš 92%) no respondentiem 
studiju programmu kopumā vērtē kā labu un tikai 52% (iepriekš 4%) kā viduvēju, neviens no aptaujātajiem 
nav atzinis, ka studiju programma vērtējama kā slikta.  

42% no respondentiem studiju laikā iegūtās zināšanas ir novērtējuši kā pietiekamas, lai ieņemtu 
kuģa virsnieka amatu (iepriekš 65%), bet 58% respondentu - tās ir atzinuši par gandrīz pietiekamām (iepriekš 
35%). Neviens no absolventiem nav norādījis, ka studiju programmā sniegtās zināšanas būtu nepietiekamas, lai 
ieņemtu kuģa virsnieka amatu. 
 Aptaujātie ir snieguši ierosinājumus studiju programmas satura uzlabošanai. Absolventi atzīst, ka 
ir nepieciešams palielināt praktisko nodarbību skaitu; aktīvāk iesaistīt studējošos pētnieciskajos darbos; 
nodrošināt studiju programmu ar uzskates materiāliem un jauniem mācību materiāliem; studiju programmā 
vairāk mācību stundas atvēlēt tādiem studiju kursiem kā, piemēram, “Kuģu dīzeļiekārtas un turbīnas”, “Tvaika 
katli”, “Kuģu palīgmehānismi un sistēmas” (veicināt studējošo izpratni par jaunākajām tehnoloģijām); “Ūdens, 
degvielas un eļļas izmantošana.” Savukārt kāds respondents norāda, ka [citējot]: “Manuprāt studiju programma 
pilnībā atbilst kuģu mehāniķu sagatavošanai.” 
 Respondenti ir snieguši ierosinājumus studiju procesa organizācijas uzlabošanai. Absolventi 
norāda, ka akadēmijai vajadzētu sekmēt interaktīvo vidi; studiju programmu nodrošināt ar jauniem, 
informatīviem materiāliem; izveidot konspekta materiālus (latviešu valodā) studiju kursam “Kuģu dīzeļiekārtas 
un turbīnas” ; izveidot vienotu studējošo sistēmu, tādu kā ORTUS (RTU); atjaunot mācību trenažierus; 
organizēt papildus “obligāto” praksi. Absolventu viedokļi dalās par lekciju plānošanas principiem,  [citējot]:”Plānot 
lekciju, praktisko nodarbību un semināru laikus tā lai varētu pilnībā izmantot visas nedēļas garumā t.i. mācīties arī 
piektdienās.”; “Studiju process ir labi organizēts. Vienīgais, ko varu ieteikt ir tas, ka nevajag baidīties likt lekcijas katru 
dienu no 8.00 līdz 18.00, ja tas var atbrīvot piektdienu. Studenti labprāt staigās uz tām, ja piektdienas būs brīvas. Un vēl 
nedrīkst angļu valodas un filozofijas lekcijas likt pirmās vai pēdējās, jo uz tām neviens tad nestaigā .” 
 Respondentiem tika lūgts novērtēt diplomdarba vadītāja ieguldījumu diplomdarba vadīšanas 
procesā. 84% no aptaujātajiem ir norādījuši, ka diplomdarba vadītājs aktīvi palīdzēja, 16% atzinuši, ka 
diplomdarba vadītājs tikai norādīja virzienu. Jāpiebilst, ka neviens no absolventiem nenorādīja, ka 
diplomdarba vadītājs nebūtu izrādījis interesi par diplomdarba izstrādes procesu.  
 Lielākā daļa absolventu (94%) norādīja, ka strādās izvēlētajā profesijā un tikai 6 % absolventu nav 
snieguši atbildi par to vai savu nākotni saistīs ar jūrniecības nozari. Kā potenciālie darba devēji tiek minētas 
tādas kompānijas kā Latvijas kuģniecība, BGI, LAPA, Boskalis, STOLT-NIGLSEN BV, T.B.Marine, BGi, 
HoEGH LNG, Stilt Nielsen. 
           2015./2016.akad.g. viens II līmeņa studiju programmas “Kuģu mehānika” absolvents tika aicināts 
izvērtēt studiju programmas saturu, studiju procesa organizāciju, kā arī mācībspēku darbu. Izvērtējot 
anketēšanas rezultātā sniegtās atbildes, var secināt, ka absolvents studiju programmu vērtē kā viduvēju. 
Respondents norāda, ka  studiju laikā iegūtās zināšanas ir gandrīz pietiekamas, lai ieņemtu kuģa virsnieka 
amatu, bet nav sniedzis ierosinājumus studiju programmas satura uzlabošanai. Studiju procesa 
organizācija tiek vērtēta kā laba, bet studiju procesa tehniskais nodrošinājums kā apmierinošs. Studiju 
procesa informatīvais nodrošinājums ir pietiekams. Studiju procesa organizācijas uzlabošanai 
respondents nav sniedzis ieteikumus. Pasniedzēju darbs kopumā tiek vērtēts kā labs. Respondents 
norāda, ka Diplompojekta izstrādes procesā Diplompojekta vadītājs ir norādījis tikai virzienu. Absolvents 
nākotnē strādās jūrniecības nozarē. 



B 2.11 Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 

 

II. (C) Bakalaura studiju programmas „Jūras transports - kuģa elektroautomātika” 

raksturojums 
 

C 2.1  Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi. 

Studiju programmas nosaukums: „Jūras transports-kuģa elektroautomātika”.  

Iegūstamais grāds un profesionālā kvalifikācija: 5. profesionālā bakalaura grāds jūras transportā, kuģa 

elektromehānisko iekārtu elektroinženieris. 

       Mērķi 

Programmas vispārējais mērķis un galvenie uzdevumi noteikti saskaņā ar valsts augstākās profesionālās 

izglītības standartu, LJA kvalitātes politiku un vispārējiem kvalitātes mērķiem. 

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

atbilstoši International Maritime Organization (IMO) Starptautiskās konvencijas “Jūrnieku 

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

ievērojot 2010.gada IMO Manilas Konferences grozījumus. 

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

kvalifikācijas līmenim – kuģa elektromehānisko iekārtu elektroinženieris saskaņā ar Latvijas 

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

LR Augstskolu likumiem. 

        Uzdevumi: 

1. sniegt praktisko pieredzi un teorētisko izpratni attiecīgo inženierzinātņu pamatos un uz to 

balstītas speciālās zināšanas un praktiskās iemaņas, kas atbilst eksistējošo kompetences 

standartu prasībām vadības līmenī; 

2. studējošajiem apgūt iemaņas elektronisko tabulu, tekstu redaktoru un citu datoru programmu 

pakešu pielietošanā; 

3. studējošajiem apgūt iemaņas kuģu energoiekārtu ekspluatācijā, apkopē un remontā vadības 

līmenī; 

4. studējošajiem apgūt pieredzi darbam mazas grupas (komandas) sastāvā vadības līmenī; 

5. studējošajiem apgūt pieredzi individuālā darba / projekta plānošanā un realizēšanā; 

6. nodrošināt apstākļus un vidi, kurā Kuģu inženieru nodaļas personāls un studējošie veic 

pētījumus, kuri ir progresīvo tehnoloģiju pamatā; 

7. apgūt studiju programmu pilna laika klātienē vai nepilna laika neklātienē; 

8. pēc iespējas iesaistīt studējošos industriālo projektu realizācijā, apgūstot inženiera 

pamatzināšanas un kolektīva vadīšanas iemaņas; 

9. īstenot padziļinātu jūras transporta nozarei raksturīgu zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi, kā 

arī paaugstināt jaunāko sasniegumu un attīstības tendenču izpratni nozares teorijā un praksē; 

10. attīstīt argumentētu un pozitīvu attieksmi, kā arī iniciatīvu un sistemātisku līdzdalību konkrētu 

pasākumu īstenošanā. 

11. Programmas vispārējā mērķa sasniegšanai un galveno uzdevumu īstenošanai nepieciešamos 

detalizētos mērķus un uzdevumus nosaka kārtējā akadēmiskā gada sākumā un iekļauj LJA 

Vadības pārskatā. 

 

C 2.2  Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti. 
            

         Studiju rezultāti: 

 iegūtas teorētiskas zināšanas, izpratne un praktiskas iemaņas inženierzinātņu (elektrotehnika, 

elektronika, automātika, mehānika u.c.) pamatos un uz to balstītas speciālās zināšanas un 

praktiskās iemaņas, kas atbilst eksistējošo kompetences standartu prasībām; 

 apgūtas iemaņas elektrisko procesu un iekārtu modelēšanas, datorgrafikas un datorprojektēšanas 

programmu izmantošanā, elektronisko tabulu, tekstu redaktoru un citu datoru programmu pakešu 

pielietošanā; 

 apgūtas iemaņas kuģu elektro- un energoiekārtu ekspluatācijā, kuģa sakaru un navigācijas 



iekārtu, kā arī augstsprieguma iekārtu apkopē un remontā; 

 apgūta pieredze darbam mazas grupas (komandas) sastāvā; 

 apgūta pieredze individuālā darba/projekta plānošanā un realizēšanā. 

Beidzot šo studiju programmu, absolventi iegūst profesionālo bakalaura grādu jūras transportā un 

profesionālo kvalifikāciju kuģa elektromehānisko iekārtu elektroinženieris, kas atbilst 5.profesionālās 

kvalifikācijas līmenim. Tas dod tiesības noteiktā kārtībā saņemt kuģa elektromehāniķa kvalifikācijas 

dokumentu, kā arī strādāt krastā jūrniecības un citās, ar specialitāti saistītās, iestādēs, kā arī turpināt studijas 

maģistra zinātniskā grāda ieguvei. 

 

C 2.3 Studiju programmas plāns. 
         

       Studiju programmas plāns veidots saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem, LR Izglītības, LR Profesionālās izglītības un LR Augstskolu likumiem, kā arī ievērojot 

Starptautiskās Jūrniecības Organizācijas (IMO) Konvencijas “Jūrnieku sagatavošanas, diplomēšanas un 

sardzes dienesta standarti”   (SCTW 78/ 95 prasības A-III/6 un atbilstošie Modeļu kursus Kuģu 

elektromehāniķiem 7.08) ar 2010.gada IMO Manilas Konferences grozījumiem. 

Studiju programmas kopējais apjoms ir 185 Latvijas kredītpunkti (KP).  Studiju plānā iekļauti 

obligātie studiju kursi 125KP apjomā, brīvās izvēles kursi 6KP apjomā, prakse un praktiskā apmācība 40KP 

apjomā, kā arī Valsts pārbaudījumi 14KP apjomā.  

 

C 2.4  Studiju kursu un studiju moduļu apraksti. 
        KEA studiju programmas studiju kursi netiek realizētas moduļu veidā.  

Salīdzinot ar 2014./2015. akadēmisko gadu, 2015./2016. ak.g. KEA studiju plānā nav būtisku izmaiņu. Vienīgās 

izmaiņas saistītas ar dažu studiju kursu apguves pārcelšanu uz citu semestri, saglabājot iepriekšējos kredītpunktus.  

KEA studiju pl’ans –pielikums Nr.8 

C 2.5  Studiju programmas organizācija. 
            

       Profesionālā bakalaura studiju programmai „Jūras transports- kuģa elektroautomātika” par pamatu izvēlēta 2009. 

gada 20. maijā akreditētā LJA augstākā profesionālā studiju programma Jūras transports-kuģa elektroautomātika 

(42525), kas papildināta ar IMO STCW-95 Konvencijas prasībām A/III-6 kuģu elektromehāniķiem (elctro-technical 

officer) un atbilstošajiem moduļu kursiem. 

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

likumu, Augstskolu likumu, Profesionālās izglītības likumu, Zinātniskās darbības likumu un LJA Satversmi. Kuģu 

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

diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu, ar grozījumiem, Eiropas Savienības direktīvām, MK noteikumiem Nr.856 

„Noteikumi par jūrnieku profesionālās izglītības programmu atbilstības un jūrnieku profesionālās izglītības 

īstenošanas uzraudzības kārtību un kritērijiem”, u.c. nozarei atbilstošajiem normatīviem aktiem un LJA iekšējiem 

normatīvajiem aktiem. 

Visi atbilstošie dokumenti ir pieejami elektroniski pie Kuģu Inženieru nodaļas administrācijas, kā arī elektroniskajā 

versijā visās struktūrvienībās. 

Programmas īstenošanu nodrošina LJA Jūras Transporta nodaļa, Kuģu Inženieru nodaļa, Kuģu Vispārējās Izglītības 

katedra, Svešvalodu katedra, LJA Mācību centrs. Katras struktūrvienības uzdevums programmas īstenošanā noteikts 

atbilstoši tās darbības pamatvirzieniem. 

Atbilstoši LJA nolikumam "Par Latvijas Jūras akadēmijas Kuģu Inženieru nodaļu" profesionālās augstākās izglītības 

programmu "Jūras transports – kuģa elektroautomātika” profesionālā bakalaura grāda jūras transportā un kuģa 

elektromehānisko iekārtu elektroinženieris kvalifikācijas iegūšanai izstrādājusi apvienotā LJA darba grupa Kuģu 

elektroautomātikas studiju programmas direktora vadībā. Programmas tālāku attīstīšanu un realizāciju koordinē Kuģu 

elektroautomātikas studiju programmas direktors, asoc. profesors, Dr.sc.ing. G. Lauža Studiju programma veidota ar 

sistēmveida pieeju, strikti definējot studiju programmas struktūru un tās īstenošanas plānu.  

 

C 2.6  Prasības, uzsākot studiju programmu. 
               

LJA katru gadu Senātā apstiprina Uzņemšanas noteikumus, kas tiek izdoti saskaņā ar LR Augstskolu likumu un 

10.10.2006. MK noteikumiem Nr.846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju 

programmās".  

       Studiju programmā uzņem reflektantus ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību Personām, kuras ieguvušas 

vidējo izglītību un pretendē uz studijām pilna laika profesionālā bakalaura studiju programmās, bet nav nokārtojušas 

centralizētos eksāmenus, pieteikumu centralizēto eksāmenu kārtošanai jāiesniedz kādā no Latvijas Republikas 

augstskolām, ar kuru Valsts izglītības satura centram (VISC) http://www.visc.gov.lv/ ir noslēgts sadarbības līgums, ne 

vēlāk kā 6 (sešas) nedēļas pirms eksāmena norises dienas un centralizētos eksāmenus jākārto Izglītības un zinātnes 



ministrijas (IZM) noteiktajā kārtībā.  

       Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam, kā arī personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas 

ārvalstīs, un tiek uzņemtas LJA pilna laika studijās, pamatojoties uz Augstskolu likuma 46. panta trešo daļu, kārto 

iestājeksāmenus LJA matemātikā un latviešu valodā vidusskolas kursa apjomā.  

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

kursa apjomā. 

 

C 2.7  Studiju programmas praktiskā īstenošana. 

     Profesionālā bakalaura studiju programmā ‘’Jūras transports-kuģa elektroautomātika’’ tiek izmantotas divas studiju 

formas – pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studijas.  

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

attiecīgajā kursā, kā arī iespējas veidot apvienotos kursus ar līdzīgas specialitātes (kuģu mehānikas profila) 

studējošajiem. Konkrētā studiju metode tiek izvēlēta, pamatojoties uz studiju plāniem pilna laika studijās un LJA 

pieredzi nepilna laika neklātienes studiju darbā, konkrētā studiju kursa specifiku, mērķiem un nodrošinājumu ar 

mācību literatūru un citiem avotiem. 

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

laboratorijas/ praktiskos darbus un konsultācijas). Pretējā gadījumā kursa apguve nepilna laika studijās notiek 

individuāli, studentiem sadarbojoties ar mācību spēkiem. 

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

praksei) 6KP, praksei darbnīcās – 8KP. Jāatzīmē, ka darbnīcu prakses nodarbības tiek integrētas mācību semestros, 

bet jūras praksei tiek paredzēts atsevišķs semestris.   

Būtiska nozīme studijās ir studentu patstāvīgajam un pētnieciskajam darbam - programmas apguves laikā studējošie 

izstrādā 5 studiju darbus, apgūst darba prezentācijas, izstrādājot pētnieciskos darbus un par rezultātiem ziņojot LJA 

zinātniskajās konferencēs.  

 

C 2.8  Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu sasniegšanai un 

novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība). 
     Vērtēšanas sistēmas izvēli programmā nosaka saistošie normatīvie dokumenti, studiju veids un LJA līdzšinējā 

prakse. Vērtējot programmas apguvi, ievēro divus pamatprincipus: 

*Zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība- atbilstoši programmas un studiju priekšmetu mērķiem un uzdevumiem ir 

noteikts prasību kopums pozitīvai studiju sasniegumu vērtēšanai; 

*Vērtējuma obligātuma princips- studentam nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par katra obligātā un izvēlētā 

programmas elementa apguvi atbilstoši tā aprakstam. 

Programmas apguves vērtēšana notiek LJA kvalitātes vadības sistēmā noteiktā kārtībā, ievērojot tālāk izklāstītās 

īpašās prasības. 

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

pārbaudījumā programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā .Ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa un prakses 

sasniegumu vērtējums ir "ieskaitīts" vai "neieskaitīts" vai arī vērtējums 10 ballu skalā.  

Studiju kursu programmu prasību kopums pozitīvai studiju sasniegumu vērtēšanai dots studiju kursu aprakstos un/vai 

atbilstošos LJA norādījumos. 

Bakalaura studiju programmas noslēgumā paredzēts Valsts pārbaudījums, ko vērtē Valsts pārbaudījuma komisija LJA 

Nolikumā noteiktajā kārtībā: 

- jūrniecības angļu valodā, 

- eksāmens specialitātē,  

- recenzēta diplomprojekta publiska aizstāvēšana, ko vērtē Valsts pārbaudījumu komisija saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un 23.12.2002. LJA Senātā apstiprinātajā LJA Nolikumā Nr.6 ‘’Par 

Valsts pārbaudījumiem Latvijas Jūras akadēmijā’’ ar grozījumiem noteiktajā kārtībā. 

Profesionālo bakalaura grādu jūras transportā un profesionālo kvalifikāciju kuģa elektromehānisko iekārtu 

elektroinženieris piešķir pēc programmas apguves: pēc pozitīva vērtējuma saņemšanas un atbilstošo kredītpunktu 

ieskaitīšanas visos programmas elementos, ieskaitot diplomprojekta aizstāvēšanu.  

C 2.9. Studiju programmas izmaksas. 
           Kuģu elektroautomātikas studiju programmā iespējams studēt par Valsts budžeta līdzekļiem. Valsts budžeta 

finansētajās studiju vietās reflektanti tiek uzņemti konkursa kārtībā, ievērojot iegūto vērtējumu Valsts centralizētajos  

eksāmenos. Tie reflektanti, kas neiztur konkursu uz budžeta vietām, var pieteikties studijām par maksu, ko Kuģu 

elektroautomātikas studiju programmā LJA Senāts noteicis 2015/2016. akadēmiskajam gadam kā  

Studiju programmas „Jūras transports - Kuģu elektroautomātikas” maksa ir 2900.00 EUR (par 1 mācību gadu). 

Studiju programmas „ Kuģu elektroautomātikas” 2.līmenis maksa par 1 KP=75.00 EUR 

 Studiju programmas „ Kuģu elektroautomātikas” 1.līmenis (studijas pēc vidējās profesionālās jūrniecības izglītības)  

maksa par 1 KP=75.00 EUR 



Studiju programmas „ Kuģu elektroautomātikas” 1.līmenis (studijas pēc vidējās vispārējās vai vidējās profesionālās 

izglītības) maksa par 1 KP=75.00 EUR 

 

C 2.10 Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas standartam un 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā. 
       Par programmas atbilstību liecina ekspertu komisiju vērtējumi un atbilstošie Akreditācijas komisiju lēmumi 2012. 

un 2013.gadā. Pārskata periodā studiju programma un tās īstenošanas plāns aktualizēti atbilstoši Latvijas Republikas 

MK 26.08.2014. noteikumu Nr. 512 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, 

kā arī programmai atbilstošā augstākās izglītības studiju  virziena prasībām.  

Kuģu elektroautomātikas studiju programma atbilst Latvijas Republikas  Kuģa elektromehāniķa profesijas izglītības 

standartam:  

1. Profesijas nosaukums – Kuģa elektromehāniķis 

2. Profesijas kods – 3151 18. 

   Kuģu elektroautomātikas studiju programma ir sertificēta Latvijas Republikas Satiksmes ministrijā, atbilstības 

sertifikāts Nr. 353.  

C 2.11 Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu Latvijas (ja 

līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu 

augstskolu vai koledžu studiju programmām. 
    Kuģu elektroautomātikas vai līdzīga studiju programmas Latvijas augstskolās realizēta netiek. 

No tuvākajām kaimiņvalstīm līdzīga studiju programma tiek realizēta Polijā Gdiņas Jūras akadēmijā.  

Zemāk pievienota tabula  LJA Kuģu elektroautomātikas profila studiju kursu un to apjoma salīdzināšanai ar atbilstošu 

studiju programmu Gdiņas Jūras akadēmijā. 

 LJA Gdiņas Jūras akadēmija 

 Studiju kursa nosaukums LJA Apjoms 

ETCS 

Studiju kursa nosaukums Gdiņas Jūras 

akadēmijā 

Apjoms 

ETCS 

Vispārizglītojošie studiju kursi 

1. Angļu valoda 13,5 Angļu valoda 5 

2. Filozofija 3 Humanitārais studiju kurss 3 

3. Transporta ekonomika 3  - 

4. Cilvēku attiecību psiholoģija 3  - 

5. Mašīntelpas komandas un resursu 

vadība 

2   

6. Latvijas Kuģniecības vēsture 3  - 

7. Intelektuālais īpašums (brīvās 

izvēles kurss) 

3 Intelektuālais īpašums 1 

8. Sports 1,5  3 

Nozares teorētiskie pamatkursi 

9. Civilā aizsardzība 1   

10. Matemātika 13,5 Matemātika 

Skaitliskās aprēķina metodes 

12 

2 

11. Fizika 6 Fizika 7 

12. Inženiergrafika un tēlotājģeometrija 1,5 Inženiergrafika un tēlotājģeometrija 2 

13. Datormācība un programmēšana 3 Ietilpst kursā Informātika  

14. Elektriskās mašīnas 7,5 Elektriskās mašīnas 8 

15. Elektrotehnika 9 Elektrisko ķēžu teorija  

Elektromagnētiskā lauka teorija 

 

13 

2 

16. Elektronika 4,5 Elektrotehnika un energoelektronika 7 

17. Elektriskie materiāli 4,5 Inženiermateriālu mācība 2 

18. Lietišķā ķīmija 3  - 

19. Inženiermehānika 4,5 Mehānika un mehatronika 2 

20. Siltumtehnika 3 Kuģu saldēšanas iekārtas 2 

21. Kvalitātes vadība jūras transportā 3  - 

22. Jūras tiesības 1,5  - 

Nozaru profesionālie un specializācijas kursi 

23. Darba aizsardzība un likumdošana 2  - 

24. Jūrniecības angļu valoda 12  - 



25. Kuģošanas drošība 4 Ergonomika un kuģošanas drošība 1 

26. Kuģu augstsprieguma tehnika 3 Augstsprieguma tehnika 3 

27. Kuģu automātikas elementi un 

ierīces 

4,5 Automātikas pamati 

 

9 

28. Kuģu dīzeļiekārtas un turbīnas 4,5 Kuģu enerģētiskās sistēmas 3 

29. Kuģu elektroiekārtas 15 Elektroenerģētika 

Elektriskā piedziņa 

Enerģētisko sistēmu automatizācija 

Kuģu elektropiedziņas 

Kuģu elektropropulsīvās sistēmas 

Elektriskie aparāti un elektriskās ierīces 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

30. Kuģu elektroiekārtu tehniskā 

ekspluatācija 

3 Kuģa elektroiekārtu ekspluatācija 3 

31. Kuģu energoelektronika 3 Iekļauta kursā Elektrotehnika un 

energoelektronika 

 

32. Kuģu informācijas tehnoloģijas 3 Informātika 6 

33. Kuģu integrētās datorvadības 

sistēmas 

4,5 Kuģa datortīkli 2 

34. Kuģu mērtehnika 3 Metroloģija 

Kuģa mērtehnika 

8 

3 

35. Kuģu mikroprocesoru un PLC 

tehnoloģijas 

3 Programmējamie kontroleri 

Mikroprocesoru tehnoloģija 

4 

5 

36. Kuģu palīgmehānismi, sistēmas un 

tvaika katli 

4,5 Kuģa borta iekārtas 

Kuģa palīgmehānismi 

2 

5 

37. Kuģu radionavigācijas un sakaru 

iekārtu ekspluatācija 

4,5 Kuģa elektronavigācijas iekārtas 

Kuģa komunikācijas iekārtas 

 

3 

2 

38. Kuģu uzbūve un teorija 6 Kuģa uzbūve 1 

39. Kuģu vadības sistēmas 7,5 Digitālā tehnoloģija 

Vadības procesu vizualizācija 

7 

2 

40. Vides piesārņojuma novēršana 1,5 Apkārtējās vides aizsardzība 1 
 

 

Salīdzinot programmas, redzams, ka studiju programma LJA un Gdaņskas Jūras akadēmijās ir līdzīgas gan iekļauto 

studiju kursu, gan to apjoma ziņā. Tiesa, Gdaņskas Jūras akadēmijas studiju programmā nedaudz vairāk kredītpunktu 

paredzēts specializētajiem studiju kursiem, gan teorētiskajiem, gan kursiem ar praktisku ievirzi. Savukārt LJA 

programmā vairāk iekļauti vispārizglītojošie studiju kursi, kā arī vispārēji, ar kuģošanu saitīti kursi.   

 

C 2.12  Informācija par studējošajiem: 

12.1  studējošo skaits; 2015/2016. akadēmiskajā mācību gadā 
     Uz 2016.gada 1.oktobri Kuģu elektroautomātikas specialitātē kopējais studējošo skaits bija 53, no 

kuriem 37 studijas apguva pilna laika klātienē, bet 16 nepilna laika neklātienē.  

 

12.2. imatrikulēto studējošo skaits 2015/ 2016. akadēmiskajā mācību gadā 
   Laika posmā no 01.10.2015. līdz 30.09.2016. Ku;gu elektroautomātikas studiju programmas 1. kursā inmatrikulēti 

14 studenti. 

12.3. absolventu skaits 
     Laika posmā no 01.10.2015. līdz 30.09.2016. Kuģu elektroautomātikas studiju programmu absolvējuši 4 pilna un 

nepilna laika studējošie. 

C 2.13  Studējošo aptaujas un to analīze. 
       Aptaujāti LJA KEA specialitātes 1. – 4. kursu studenti par pasniedzēju darbu un dažādiem ar studiju kursu apguvi 

saistītiem jautājumiem. Anketēšanas rezultāti rāda, ka gan studiju kursa saturs kopumā, gan pasniedzēju darbs un 

iegūtās zināšanas novērtētas pozitīvi. 

C 2 14 Absolventu  aptaujas un to analīze. 
KEA specialitātes absolventu aptauja tika veikta LJA un to veica Studiju daļas darbinieki. 

-Studiju programmu kopumā kā labu vērtē 83%, bet 17% kā apmierinošu. 

Šis vērtējums ir jūtami augstāks nekā pērn, kad studiju programmu kā labu vērtēja tikai 67%. 

 Arī studiju procesa organizācijas vērtējums uzlabojies un to kā labu vērtējuši 83% absolventu (iepriekš tikai 67%), bet kā 



viduvēju 17% (iepriekš 33%)  

- Jau otro gadu pēc kārtas audzis tehniskā nodrošinājuma vērtējums. Kā pietiekamu to vērtē 50% absolventu (iepriekš 33%),  

par apmierinošu to uzskata 50% (iepriekš 33%), bet šogad nebija neapmierinoša vērtējuma. 

-Šogad nav mainījies informatīvā nodrošinājuma vērtējums. To kā pietiekamu vērtē 83% (iepriekš 83%), bet apmierinošu 

17% (iepriekš 17%) 

-Kritiskāk studenti šogad vērtējuši iegūtās zināšanas. Tās par pietiekamām vai gandrīz pietiekamām vērtē 83% absolventu 

(iepriekš 92% %), bet par nepietiekamām 17% (iepriekš 8%). 

- Šī gada absolventi labi novērtējuši mācībspēku darbu – visi 100% to novērtē kā labu (iepriekš 83%).  

 

Kā redzams, šī gada abolventu vērtējums gandrīz visās pozīcijās ir labāks par iepriekšējo. Tomēr materiāli tehniskās bāzes 

vērtējums vēl arvien atpaliek no vēlamā. Aprīkojuma modernizācijas procesu turpināsim arī tālāk. 

Pārskata periodā sūdzības no klientiem nav saņemtas. 

              Absolventu aptauju rezultāti tiek analizēti KIN nodaļas sēdē un tālāk tiek veiktas korektivas darbības attiecīgās 

situācijas uzlabošanai. 

C 2.15 . Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 
        Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā galvenokārt īstenojas: 

Piedaloties LJA rīkotajās aptaujās; 

Sadarbojoties ar studiju programmas vadību un īstenotājiem; 

Papildinot studiju programmas informatīvo nodrošinājumu ar savām izstrādnēm (referāti, studiju darbi, 

diplomprojekti) un jaunieguvumiem (grāmatas, katalogi, CD u.c.) u.c. 

KEA studiju programmas studenti piedalās LJA gan studentu pašpārvaldē, kur Studentu padomes valdē darbojas arī 

KEA specialitātes students, gan LJA Senātā studentu frakcijā.  

 

 

II. (D) Maģistra studiju programmas „Jūras transports” raksturojums 
 

D 2.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi. 
 

            Maģistra studiju programma veidota ar apsvērumu sniegt tālākas izglītošanās iespējas visu LJA apgūstamo 

jūrniecības nozares pamatstudiju programmu absolventiem, kā arī citu pielīdzināmu, jūras transportam noderīgu jomu 

studiju programmu absolventiem.  

Programmas mērķi saskan ar LJA misiju un ir orientēti uz nepieciešamā Latvijas Republikas jūrniecības nozares 

intelektuālā potenciāla uzturēšanu un attīstību. Programmas nākotnes redzējums tiek veidots un realizēts, ņemot vērā 

esošo un potenciālo studējošo, darba devēju, profesionālo organizāciju, ārējo ekspertu un citu ieinteresēto pušu 

viedokli, kā arī iesaistot ieinteresētās puses programmas un tās īstenojuma analīzē un pilnveidošanā. 

Programmas mērķi, uzdevumi un studiju rezultāti ir noteikti saskaņā ar LJA Satversmi, LJA Kvalitātes politiku un 

stratēģiju un ir pakārtoti LJA vispārējiem mērķiem un uzdevumiem. 

Maģistra programmas mērķis ir tādu profesionālo un radošo zināšanu, prasmes un spēju padziļināta apgūšana 

jaunrades un pētniecības darbam jūras transporta nozarē, kas nodrošina: 

 jaunu tehnoloģiju, metožu un sistēmu veidošanas un īstenošanas prasmi; 

 spējas aktīvi iekļauties zinošu un prasmīgu profesionāļu darba grupās; 

 spējas formulēt un analizēt problēmas un neatkarīgi prezentēt savu viedokli problēmas risināšanā; 

 izpratni par inženierzinātņu ietvaros pieņemto lēmumu iespaidu uz vides un ekonomikas jomu; 

 pedagoģiskā darba iemaņas un prasmes; 

 spējas pēctecīgi turpināt izglītību augstāka līmeņa apgūšanai. 

             Maģistra programmas mērķa sasniegšanai ir noteikti atbilstoši pamatuzdevumi: nodrošināt profesionālo 

zināšanu pilnveidi, kas sakņojas praktisko pētījumu lietderīgos sasniegumos; nodrošināt profesionālo un akadēmisko 

prasmi informācijas sistematizācijā, pētījumu perspektīvo rezultātu īstenošanā, normatīvo dokumentu radošā 

pielietošanā, apkopojošu pārskatu un lietderīgu publikāciju sagatavošanā u.c.  

Ilgtspējas skatījumā ir noteikti vairāki uzdevumi, kas veicami programmas attīstībai un konkurētspējas 

paaugstināšanai, starp kuriem īpaši nozīmīga ir LJA sniedzamās profesionālās augstākās jūrniecības izglītības un 

pētniecības tālāka saskaņota attīstība, kas nozīmē mācībspēku, pētnieku, profesionāļu, studējošo, nozares 

uzņēmumu/organizāciju u.c. radošās sadarbības būtisku aktivizēšanu. Tāpat tālāko studiju iespēju nodrošināšanai 

programmas absolventiem nepieciešams veicināt LJA doktorantūras izveidi zinātnes apakšnozarē “Ūdens transports 

un infrastruktūra” un atbilstošas doktoru studiju programmas atvēršanu. 

     Programmas īstenošanas mērķa sasniegšanas un uzdevumu izpildes pilnveidei nepieciešamās detalizētās darbības 

pārskata periodā iekļautas programmas procesu pilnveidošanas Pasākumu plānā 2015./2016.ak.gadam. 

 

 

D 2.2  Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti. 
 



                        Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti ir:  

iegūtas plašākas un dziļākas zināšanas, izpratne, prasmes un iemaņas vispusīgai un efektīvai rīcībai jūras transporta 

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

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

augstāka līmeņa kvalifikācijas iegūšanai.  

           Programmas studijās sagaidāmos rezultātus nodrošina visu programmas studiju kursu, prakses un maģistra 

darba studiju rezultātu integrēts kopums. Problēmrisināšanas prasmes (formulēt un analizēt problēmas, neatkarīgi 

prezentēt savu viedokli problēmas risināšanā u.c.) tiek attīstītas praktiskajās nodarbībās un studējošo patstāvīgajos 

darbos, kur prevalē uzsvars uz alternatīvu risinājumu meklēšanu, izmantojot reālus piemērus un situācijas, bet īpaši tās 

pilnveidojas  izstrādājot  maģistra darbu. 

           Pārskata periodā paredzētie studiju rezultāti kopumā ir saglabāti. Vienlaikus, lai nodrošinātu programmas 

kopumā atbilstību studiju virzienam, ir mainīta gan pēc nosaukuma, gan arī saturiski viena no programmas 

specializācijām, proti, “Jūras transporta vadība” uz “Jūras transporta vadības inženieriju” (skat. D 2.3.). Tāpat pārskata 

periodā ir veikti vairāki pasākumi studiju rezultātu kvalitātes kāpināšanai: 

 maģistra darbu tēmu izvēles un izstrādes vadības pilnveide, piem., par maģistra darbu vadītājiem izvēlēti 

vairāki nozares augsta līmeņa profesionāļi (Latvijas Hidroekoloģijas institūta Hidrobioloģijas laboratorijas 

vadītāja Dr.biol. S.Strāķe, Valsts Vides dienesta ģenerāldirektora vietniece Mg.biol. E.Šmite u.c.); 

 programmas mācībspēku/personāla kvalifikācijas celšana, piem., līdzdalība Erasmus programmas ietvaros 

docētāju mobilitātes pasākumos (vieslekt. S.Lielbārde (Katalonijas politehniskā universitāte – Spānija), prof. 

J.Brūnavs (Pirejas universitāte – Grieķija)), kā arī personāla mobilitātes pasākumos (prof. V.Priednieks 

(Klaipēdas universitāte – Lietuva), vieslekt. I.Jeroņins – Antverpenes Jūras akadēmija – Beļģija)) u.c. 

 programmas informatīvi tehniskā nodrošinājuma pilnveide, piem., studiju kursa “Akadēmiskā angļu rakstu 

valoda” apguves pilnveidei iegādātas grāmatas “Oxford Grammar for EAP: English Grammar and Practice for 

Academic Purpose – oupelt” (15 eks.) u.c.; 

 maģistrantus motivējošo faktoru uzturēšana, piem., rotācijas iespējas no maksas studiju vietām uz valsts 

finansētām studiju vietām, valsts stipendiju saņemšanas iespējas, iespējas  u.c. 

Maģistrantu studiju rezultāti programmā apkopoti un analizēti katra semestra beigās un pēc valsts pārbaudījumu         

norises, un analīzes rezultāti izmantoti studiju programmas pilnveidei un procesu efektivitātes mērīšanai.  

         Maģistru valsts pārbaudījumu rezultātu salīdzinājums pa gadiem ir redzams zemāk pievienotajā tabulā.   Valsts 

pārbaudījumu komisija savā pārskatā ir atzīmējusi tās locekļu patīkamo pārsteigumu par šajā akadēmiskā gadā  

aizstāvēto maģistra darbu daudzumu un to kvalitāti, augsti novērtējusi izvēlēto maģistra darbu tēmu aktualitāti un 

atbilstību šodienas tirgus prasībām un situācijai, kā arī atzīmējusi maģistrantu augstās prasmes veikt analītiskus 

pētījumus un prezentēt tos. Būtiskus trūkumus Valsts pārbaudījumu komisija nav konstatējusi.  Vienlaikus komisija ir 

aicinājusi turpināt inženierzinātņu programmas/kursu integrēšanu esošajā maģistra studiju programmā.  

 

 

 

 

Valsts pārbaudījuma rezultāti  maģistra studiju programmā „Jūras transports” 

 

 
 

 

D 2.3  Studiju programmas plāns. 
                Pārskata periodā studiju programma un tās īstenošanas plāns attīstīti, lai  paaugstinātu studiju programmas 

apguves efektivitāti un sasniegtu vēl augstākus studiju rezultātus, kā arī, lai nodrošinātu atbilstību Latvijas Republikas 

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



un programmai atbilstošā augstākās izglītības studiju  virziena “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, 

siltumtehnika un mašīnzinības “ prasībām: 

 Ir izmainīta gan pēc nosaukuma, gan saturiski viena no programmas specializācijām, proti, “Jūras transporta 

vadība” uz “Jūras transporta vadības inženieriju”, kas kopā ar augstāk šajā punktā minētiem noteikumiem 

pamatā noteica nozīmīgākās izmaiņas programmā: 

- Vairāki studiju kursi ir pārcelti no programmas obligātās daļas uz ierobežoto izvēli pa specializācijām, 

vienlaikus tos saturiski atbilstoši pielāgojot – „Procesu kvalitātes vadība”, „Informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas” un „Jūras transporta loģistika” vai pārcelti uz brīvās izvēles daļu („Pedagoģija un 

psiholoģija”). Savukārt, studiju kurss „Jūras transporta uzņēmumu organizācija un pārvaldība” ir pārcelts 

no ierobežotās izvēles uz obligāto programmas daļu; 

- Vairākiem studiju kursiem ir izmainīti nosaukumi, atbilstoši tam precizēts/papildināts to saturs – „Jūras 

tiesību aktuālie aspekti” („Jūrniecības politika un likumdošana” vietā), „Informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas” („Jūras transporta informācijas tehnoloģijas” vietā), „Jūras transporta uzņēmumu 

ekonomika un finanses” („Transporta ekonomika un finanses” vietā), „Ostas terminālu ekspluatācijas 

tehnoloģiju pārvaldība” („Kuģu un terminālu ekspluatācijas modernās tehgnoloģijas” vietā), 

„Akadēmiskā angļu rakstu valoda” („Angļu valoda” vietā), „Pētījumu datu apstrādes un analīzes 

metodes” („Lietojumprogrammas jūras transporta uzdevumos” vietā) u.c.; 

- Studiju kurss „Sasniegumi un problēmas jūras transportā” iekļauts kursā „Pētniecības darba 

metodoloģija” kā tā sadaļa, bet kurss „Ostas terminālu ekspluatācijas tehnoloģiju pārvaldība” papildināts 

ar 2.daļu „Ostu un terminālu hidrobūves” u.c. 

- Ieviests jauns studiju kurss „Civilā aizsardzība”, kura apjoms ir 1 KP un kuru studējošie, ja nepieciešams,  

apgūst papildus pamatprogrammai. Programmas obligātajā daļā iekļauts jauns kurss „Transporta 

sistēmas”, bet ierobežotās izvēles daļā – “Kravu apstrādes tehnoloģiju pārvaldība”;  

 Programmā un tās īstenošanas plānā veiktas arī citas izmaiņas, piem., prakses īstenošanu plānots sākt 2.semestrī un 

pabeigt 3.semestrī, dodot studējošiem iespēju praksi īstenot arī vasaras periodā. 

D 2.4  Studiju kursu un studiju moduļu apraksti. 
      

Programmas studiju kursu apraksti aktualizēti, kā arī apspriesti un apstiprināti LJA Zinātnes padomes sēdēs 

08.04.2015., protokols Nr.81 un 14.05.2015., protokols Nr.83. 

D 2.5  Studiju programmas organizācija. 
              

Latvijas Jūras akadēmijā sākotnēji tika izveidota un arī šajā pārskata periodā īstenota un tālāk attīstīta viena integrēta 

profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Jūras transports”, aptverot tajā jūras transporta nozarei 

nozīmīgākos tālāko studiju un lietišķo pētījumu virzienus, tomēr atbilstoši studiju virzienam pamatā akcentējot 

tematisko jomu “Inženierzinātnes un tehnoloģijas”.  

           Programmas tālāku attīstīšanu un realizāciju ir koordinējusi LJA Zinātnes padome, programmas direktors ir 

LJA profesors Dr.habil.sc.ing. V.Priednieks, maģistrantu studiju darbu nodrošināja LJA kvalitātes vadītāja Mg.sc.ed. 

I.Škapare, bet sākot ar 05.2016. kvalitātes vadības speciāliste Mg.psych. A.Arnicāne.  

          Pārskata periodā studiju programma un tās īstenošanas plāns attīstīti atbilstoši Latvijas Republikas MK 

26.08.2014. noteikumu Nr. 512 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, kā arī 

programmai atbilstošā augstākās izglītības studiju  virziena “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, 

siltumtehnika un mašīnzinības “ prasībām (skat. D 2.3.). 

          Programmas akadēmiskais, administratīvais un tehniskais personāls tiek plānots saskaņā ar 12.12.2006. MK 

noteikumiem Nr. 994 „Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem”.  

          Programmas īstenošanu atbilstoši savas darbības pamatvirzieniem pamatā nodrošina Latvijas Jūras akadēmijas 

nodaļas un katedras. Pārskata periodā papildus bez jau augstāk D.2.2 punktā minētiem piesaistīti augsti kvalificēti 

nozares uzņēmumu/organizāciju profesionāļi (Latvijas Republikas Satiksmes ministrija (Dr.oec. A.Rijkure), Lloyd’s 

Register EMEA Riga Branch (pilnvarotais pārstāvis Baltijas valstīs A.Vinogradovs, Transporta nelaimes gadījumu un 

incidentu izmeklēšanas birojs (vec. Izmeklētājs Mg.sc.ing. A.Krastiņš), SIA „Jūra un likums” (jūras tiesību maģistre 

(L.LM.) Ināra Plankova , SIA “Jūras projekts” (Dr.sc.ing. L.Ļakmunds), SIA “Vitractor” (departamenta vadītājs Mg. 

jūras transportā E.Dambergs) u.c.), Rīgas un ārvalstu augstskolu mācību spēki (RTU (prof. G.Upītis), Klaipēdas 

universitāte (prof. V.Smailys, prof. V.Paulauskas), kā arī ārvalstu profesionāļi (Transport Claims Consultants 

Network, Antverpene, Beļģija (H&M galvenais inspektors Mg.jūras transportā A.Unbedahts)). 

          Galveno atbalstu studiju rezultātu sasniegšanai nodrošina LJA atbalsta struktūrvienības, kuru funkcijas un 

darbību reglamentē LJA iekšējie normatīvie dokumenti: Studiju centrs/Bibliotēka, IT grupa, Ārējo sakaru nodaļa, 

Saimniecības daļa, Personāla un juridiskā daļa, grāmatvedība. Studiju centrā, piemēram, iespējams sagatavot un 

izdrukāt dokumentus (referātus, kursa un studiju nobeiguma darbus u. tml.), kā arī veikt materiālu kopēšanu un 

skanēšanu. Administratīvais un tehniskais personāls kopumā ir pietiekams, lai nodrošinātu studiju rezultātu 

sasniegšanu. 

          Programmas iekšējās kvalitātes mehānisms ir veidots kā daļa no sertificētās LJA vadības sistēmas (DNV•GL 

02.09.2015. sertifikāts Nr.93155-2011-AQ-LVA-FINAS par LJA vadības sistēmas atbilstību standarta ISO 9001:2008 

prasībām). LJA vadības sistēmas atbilstošās aktivitātes pilnībā ir īstenotas maģistra studiju programmā: apkopota un 



izanalizēta informācija ikgadējam LJA vadības pārskatam un noteikti detalizētie kvalitātes mērķi kārtējam 

akadēmiskam gadam (LJA Senāta 07.12.2015. lēmums Nr.1130.), veikti pasākumi ārējos un iekšējos auditos 

konstatēto novērojumu un to cēloņu novēršanai (programmas procesu pilnveidošanas Pasākumu plānā 

2015./2016.ak.gadam), veiktas aptaujas un citi pasākumi. 

          Pārskata periodā izvirzītie kvalitātes mērķi ir sasniegti daļēji. Turpināta programmas un tās īstenošanas plāna 

pilnveide (skat. D.2.3 punktu), programmas īstenošanai ir piesaistīti vairāki jauni transporta nozares speciālisti (skat. 

augstāk), publicēts programmas reklāmas raksts Latvijas Jūras administrācijas izdevumā “Jūrnieks” (A.Rudevics, 

V.Priednieks), publicēti 2 starptautiski programmas  mācībspēku un absolventu kopdarbi (J.Brūnavs&O.Skreija un 

V.Priednieks&A.Rudēvics). Taču objektīvu apstākļu dēļ praktiski nav uzsākta starptautiskas maģistra studiju 

programmas izstrāde sadarbībā ar Klaipēdas Universitāti (KU notiekošās reorganizācijas un programmu pārskatīšanas 

dēļ), kā arī LJA ierobežotā budžeta dēļ nav izdevies iegādāties un ieviest studiju un maģistra darba izstrādei plānotās 

lietojumprogrammas –  procesu kvalitātes vadībai – “Quality Companion 3” un pētījumu datu analīzei – “Engine 

Room 6”.  

          Valsts pārbaudījumu procesa pilnveidei  pastiprināta uzmanība pievērsta maģistra darbu tēmu izvēlei un 

potenciālo maģistra darbu vadītāju atbilstības izvērtēšanai LJA Zinātnes padomē.  Pārskata periodā ir turpināta 

nepārtraukta studiju starprezultātu uzraudzība un analīze. Informācija par iespējām un sekām dažādu studiju rezultātu 

gadījumā ir pietiekami motivējošs faktors maģistrantiem savu studiju rezultātu uzturēšanai un paaugstināšanai. 

 

D 2.6  Prasības, uzsākot studiju programmu. 
  

     Prasības reflektantiem uzņemšanai programmā pārskata periodam ir noteiktas ar LJA Senāta 27.10.2014. 

lēmumu Nr.853 apstiprinātos noteikumos „Uzņemšanas noteikumi Latvijas Jūras akadēmijā 2015./2016. 

akadēmiskajā gadā”: 

 Personas ar profesionālo bakalaura grādu vai profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa vai 

tam atbilstošu profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta absolvējot atbilstošas jūrniecības nozares studiju 

programmas ar tiesībām studēt maģistrantūrā; 

 Personas ar profesionālā bakalaura grādu vai profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa vai 

tam atbilstošu profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta absolvējot citas pielīdzināmas studiju 

programmas ar tiesībām studēt maģistrantūrā – pēc papildprasību izpildes; 

 Personas, kuras iepriekš ieguvušas akadēmisko maģistra grādu, absolvējot citas pielīdzināmas 

studiju programmas – pēc papildprasību izpildes. 

Papildprasības ir noteiktas ar LJA Zinātnes padomes lēmumu – Iestājreferāta izstrāde atbilstoši noteiktam un 

abpusēji saskaņotam uzdevumam un tā aizstāvēšana LJA Zinātnes padomes sēdē. 

D 2.7  Studiju programmas praktiskā īstenošana. 
 

         Programmā līdz 2008./2009. akadēmiskā gada sākumam tika izmantota tikai viena studiju forma – nepilna laika 

neklātiene. Studiju formas izvēli noteica lielākās maģistrantu daļas pamatdarba specifika – darbs jūrā uz kontraktā 

noteikto laiku, kas mijas ar atvaļinājumu, pie tam darba-atvaļinājuma cikli maģistrantiem ir atšķirīgi. Sākot ar 

2008./2009. akadēmisko gadu Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija  ir atbalstījusi ierosinājumu 

organizēt LJA pilna laika maģistra studijas un piešķīrusi programmai ”Jūras transports” studiju vietas, kas finansētas 

no valsts budžeta līdzekļiem. Kopš tā laika LJA maģistra studijām uzņem arī pilna laika klātienes studijās. 

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

laboratorijas/praktiskos darbus un konsultācijas). Nepilna laika neklātienē programmas apguve daļēji notiek 

piedaloties šajās nodarbībās un daļēji individuālās studijās, maģistrantiem sadarbojoties ar mācību spēkiem. 

Maģistrantiem ir nodrošinātas regulāras mācību spēku konsultācijas klātienē LJA telpās saskaņā ar semestra 

konsultāciju grafiku. Studējošie var saņemt konsultācijas arī e-vidē un pa tālruni, izmantot LJA mājas lapā sniegto 

kontaktinformāciju. Ir izveidoti kolektīvie akadēmisko grupu e-pasti, kas nodrošina  operatīvas nepieciešamās 

informācijas saņemšanas/nosūtīšanas iespējas. 

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

programmas ietvaros ir veikti vairāki pasākumi, kas nodrošina mūsdienīgu studiju metožu (piem., problēmpieeja, 

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

analīze un rakstīšana) u.c.) izmantošanas iespējas studiju procesā: 

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

tādējādi palielinot studējošo patstāvīgā darba īpatsvaru. Tas nodrošina problēmorientētu, pētniecības iemaņas 

attīstošu studiju metožu izmantošanu, vienlaikus ir ierādīta lielāka loma mācībspēkam, kā studējošā patstāvīgā 

darba vadītājam un rosinātajam, diskusiju organizētājam un partnerim; 

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

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

ekonomika un finanses”, „Jūras transporta uzņēmumu organizācija un pārvaldība”, „Kravu apstrādes 

tehnoloģiju pārvaldība”, “Kuģu un terminālu ekspluatācijas pārvaldība” u.c.); 



 programmas praktiskā īstenošanā ieviesta moduļu studiju pieeja; 

 maģistrantiem ir nodrošināta iespēja izmantot specializētas datorprogrammas – AutoCad, Service Modele, 

SolidWorks, MS Project, Calpuff View, MINITAB-16,  QFD Capture Professional, MatLab u.c.; 

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

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

žurnālu, e-grāmatu u.c. elektronisko resursu klāstu (skat. http://ebsco.com/aboutebsco.html). Abonētā 

datu bāze noderīga gan maģistrantiem, gan mācību spēkiem, jo piedāvā plašas elektronisko resursu 

meklēšanas iespējas vairākos līmeņos; 

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

bāzēm, kas piedāvā pasaules zinātniskās un tehniskās literatūras rakstu anotācijas un rādītājus; 

- Sadarbībā ar Latvijas Jūras administrāciju programmas mācību spēkiem un maģistrantiem ir iespēja 

piekļūt IMO dokumentu datu bāzei IMOdoc – jaunākie IMO dokumenti (jūrniecības rezolūcijas, cirkulāri, 

u. tml. elektroniskā formā); 

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

produkts, kas interneta versijā ietver jaunākās jūrniecības konvencijas, kodeksus u. c. dokumentus (skat. 

http://krcon.krs.co.kr/). 

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

īstenojas patstāvīgos un studiju darbos studiju kursu ietvaros, praksē un maģistra darba izstrādē.  Šo darbu īpatsvars 

un saturs katrā studiju kursā ir noteikts saskaņā ar studiju programmas kopumā un konkrētā kursa mērķiem. Studiju 

kursu apraksti pilnā apjomā pieejami LJA Maģistrantūrā. Programmas apguves laikā studējošie izstrādā 5 studiju 

darbus, pārējos kursos – atkarībā no to apjoma, vienu vai vairākus patstāvīgos darbus. 

          Prakse programmas īstenošanas plānā paredzēta 2. un 3. studiju semestrī. Visi ar maģistrantu praksi saistītie 

organizatoriskie, vadīšanas, novērtēšanas, izstrādes u.c. pasākumi ir noteikti LJA 15.12. 2008. norādījumos Nr.4 „Par 

Latvijas Jūras akadēmijas maģistrantu praksēm” ar grozījumiem. Norādījumi papildināti ar trim pielikumiem: 

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

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

vadītājs, kā arī trīspusējā līgumā noteiktais prakses uzņēmuma pārstāvis. Atskaiti par praksi maģistranti aizstāv 

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

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

akadēmiskai grupai un katram nepilna laika studiju maģistrantam tiek izveidots un apstiprināts plāns „Maģistra darba 

izstrāde un ar to saistītie pasākumi”.  Atbilstoši šim plānam katrs maģistrants vairākkārt zinātniskos semināros 

prezentē sava darba rezultātus, sākot ar  maģistra darbu tēmas izvēli un beidzot ar praktiski pabeigtā darba 

priekšaizstāvēšanu. Topošo maģistra darbu apspriešanā semināros piedalās LJA Zinātnes padomes nozīmētie pārstāvji, 

kā arī citi pieaicinātie speciālisti. 

 

D 2.8 Vērtēšanas sistēma. 
 

           Vērtēšanas sistēma programmā izveidota atbilstoši Latvijas Republikas MK 26.08.2014. noteikumu 

Nr.512 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, kā atrī LJA iekšējo 

normatīvo dokumentu prasībām. Īstenojot vērtēšanas sistēmu un vērtējot studiju rezultātu sasniegšanas 

pakāpi tiek ievēroti šajos dokumentos noteiktie pamatprincipi un kārtība. 

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

darbā un valsts pārbaudījumā programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā, izņemot atsevišķus studiju 

kursu aprakstos noteiktus gadījumus, kad vērtē divdaļīgā skalā ar “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”, piem., 

„Zinātniskie semināri” un „Prakse”. 

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

LJA norādījumos, ar kuriem studējošie tiek iepazīstināti uzsākot attiecīgā studiju kursa apguvi. Ar vērtējumu 

"ieskaitīts" vai "neieskaitīts" novērtē atkarībā no tā, vai konkrētā pārbaudījumā studējošā uzrādītās 

zināšanas, prasmes un kompetence atbilst vai neatbilst noteiktajam zināšanu, prasmju un kompetences 

līmenim. 

          Studiju programmas apguves noslēgumā paredzēta recenzēta maģistra darba publiska aizstāvēšana, ko 

vērtē Valsts pārbaudījumu komisija LJA 23.12.2002. nolikumā Nr.6 „Par Valsts pārbaudījumiem Latvijas 

Jūras akadēmijā” un 24.02.2003. nolikumā Nr.7 “Par Latvijas Jūras akadēmijas maģistrantūru” ar 

grozījumiem noteiktajā kārtībā. 

          Maģistra profesionālo grādu piešķir pēc programmas apguves, t.i.  pēc pozitīva vērtējuma saņemšanas 

un atbilstošo kredītpunktu ieskaitīšanas visos programmas elementos, ieskaitot maģistra darba aizstāvēšanu. 

D 2.9 Studiju programmas izmaksas. 
           

         LJA maģistrantūras studiju finansēšanas avoti ir valsts budžeta, maģistranta personīgie vai trešās personas 

līdzekļi. Maģistrantūras budžetu var papildināt mērķziedojumi no Latvijas un ārvalstu institūcijām vai 

http://ebsco.com/aboutebsco.html
http://krcon.krs.co.kr/


privātpersonām. 

          Pārskata periodā vidēji ir izmantotas visas 18 piešķirtās budžeta vietas, maģistranti saņēmuši 3 LJA (budžeta) 

stipendijas. 

D 2.10 Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas standartam un 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā. 
  

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

atbilst valsts normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā. Par programmas atbilstību liecina arī starptautisko ekspertu 

komisiju vērtējumi un atbilstošie Akreditācijas komisiju lēmumi 2012. un 2013.gadā. Kā jau norādīts augstāk, piem., 

D.2.5 punktā, pārskata periodā studiju programma un tās īstenošanas plāns aktualizēti atbilstoši Latvijas Republikas 

MK 26.08.2014. noteikumu Nr. 512 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, 

kā arī programmai atbilstošā augstākās izglītības studiju  virziena prasībām.  

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

nozares kopumā vajadzībām. Programmas apjoms, kopējais studiju ilgums un obligātais saturs profesionālā maģistra 

grāda ieguvei iekļaujas prasībās. Uzņemšana programmā notiek atbilstoši prasībām. Studiju kursi, to saturs un apjoms, 

kā arī prakses saturs noteikts saskaņā ar programmas absolventu potenciālo nodarbinātību, sagaidāmiem pienākumiem 

un uzdevumiem. Programmas apguves vērtēšanas pamatprincipi un kārtība atbilst normatīvos dokumentos noteiktam. 

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

prasības, dod tiesības turpināt studijas doktora studiju programmās. 

D 2.11 Salīdzinājums ar divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām. 

LJA maģistra studiju programma “Jūras transports” Latvijā ir vienīgā tāda paša līmeņa un tādam pašam 

studiju virzienam atbilstoša programma. 

        Eiropas Savienības valstu maģistra studiju programmu klāsts transportā un, tostarp, jūras transportā ir 

visai plašs un šo programmu izveides principi ir dažādi. Ir plaša profila programmas, piemēram, transporta 

un jūrlietu vadībā, bet ir arī programmas, kas paredz pakāpeniskas specializēšanās iespējas to apguves laikā, 

piemēram, programma jūrlietās ar specializāciju jūrniecības izglītībā, vides pārvaldībā u.c. 

        Salīdzinājumam izvēlētas Pasaules Jūras universitātes (World Maritime University – WMU, Zviedrija, 

Malme) maģistra studiju programma jūrlietās, kā arī Klaipēdas universitātes (KU, Lietuva, Klaipēda) divas 

pēc struktūras līdzīgas programmas – Flotes tehniskā ekspluatācija (FTE) un Flotes tehniskās ekspluatācijas 

vadība (FTEV). Salīdzinot jāņem vērā, ka atšķirībā no minētām ārvalstu studiju programmām, pēc LJA 

programmas apguves maģistrants iegūst profesionālo maģistra grādu. 

Aplūkojamo programmu vispārējā satura, struktūras un apjoma salīdzinājums sniegts tabulā un tālākajā 

izklāstā. 

Programmu salīdzinājums 

 

Studiju programmas daļas 
Kredītpunkti un to īpatsvars 

LJA WMU KU 

FTE FTEV 

A. Obligātā (kopējā) daļa: 

     t.sk. – Studiju/pētnieciskā darba 

               metodoloģija/zinātniskais 

darbs,  semināri  

27 (30%) 

7,5  

 

 

26 (~29%) 

6 

44 (~49%) 

19 

48 

(~53,3%) 

6 

B/C/D. Specializācijas (izvēles) 

daļa: 

     t.sk. – Valoda 

             – Brīvā izvēle 

             – Prakse   

33 (~36,7%) 

3,0 

1,5 

9,0 

 

40 (~44%) 

- 

- 

- 

16 (~18%) 

- 

- 

- 

12 

(~13,3%) 

- 

- 

- 

E. Maģistra darbs 

 

30 (~33,3%) 24 (~27%) 30 (~33%) 30 

(~33,3%) 

KOPĀ 90 90 90 

PIEZĪME: Studiju apjomi izteikti ECTS kredītpunktos 

 

 LJA un WMU programmām ir vairākas kopējas iezīmes. Pirmkārt, apjoma ziņā līdzīga ir visiem 

studējošiem kopējā (obligātā) programmas daļa, ieskaitot studiju/pētnieciskā darba metodoloģiju. Otrkārt, 

abās programmās studiju laikā paredzēta pakāpeniska specializēšanās. Treškārt, absolvējot programmas, 

visi, neatkarīgi no specializācijas, iegūst maģistra grādu vienā jomā/nozarē (attiecīgi jūrlietās un jūras 

transportā). LJA programma atšķiras ar vispārizglītojošo kursu lielāku īpatsvaru obligātajā daļā, brīvu šaurās 

specializācijas izvēli, atsevišķi izdalītu praksi un padziļinātu svešvalodu apguvi specializācijā attiecīgi 9 un 

3,0 ECTS kredītu apjomā.  



 Salīdzinot LJA programmas specializācijas/virzienus „Jūras transporta vadības inženierija” un „Jūras 

transporta ekspluatācija” attiecīgi ar KU studiju programmām „Flotes tehniskā ekspluatācija” un „Flotes 

tehniskās ekspluatācijas vadība”, var secināt sekojošo. Pēc savas struktūras programmas ir līdzīgas, tomēr 

tās daļu īpatsvari ir atšķirīgi, LJA programmā paredzēts lielāks akcents vispārizglītojošiem kursiem, 

atsevišķi izdalīta prakse un svešvaloda. 

             Salīdzināmās maģistra studiju programmas sniedz mūsdienīgas zināšanas un prasmes jaunrades, 

pētniecības, vadības un profesionālā darba argumentētā un aktīvā īstenošanā jūras transportā un jomās, kas 

saistītas ar jūras transporta izmantošanu tautsaimniecībā. Lai gan dažādās programmās iegūto zināšanu un 

prasmju dziļums un plašums konkrētās darbības jomās ir atšķirīgs, taču kopumā visu salīdzināmo 

programmu apguve ievērojami paaugstina studējošo kompetenci un konkurētspēju. To absolventiem ir 

sniegta iespēja turpināt studijas doktorantūrā vai arī patstāvīgi sagatavot promocijas darbu. 

D 2.12  Informācija par studējošajiem: 

2.12. 1. studējošo skaits; 
 

Programmā studējošo skaits pārskata periodā sniegts 2.12.1. tabulā. 

                         2.12.1. tabula 

Studējošo skaits studiju programmā „Jūras transports” uz 01.06.2015. 

           

Joprojām programmas populārākā specializācija ir “Jūras transporta vadība (vadības inženierija)”.  Arī 

pārskata periodā lielākā daļa programmā studējošo ir Latvijas Jūras akadēmijas absolventi, pārējie 

maģistranti ir absolvējuši Rīgas Tehniskās universitātes, Transporta un sakaru institūta u.c. augstskolu 

studiju programmas. 

          Savā profesionālajā darbībā praktiski visi maģistranti ir saistīti ar jūras transporta nozari, vairāki 

maģistranti ir LJA, LJA Jūrskolas un SIA "Novikontas Jūras koledža" mācību spēki. 

Studiju forma 
1. 

kurss 
2.kurss 3.kurss 4. kurss 5.kurss 

Kopā uz 

01.06.2016. 

Pilna laika studijās 10 18 - - - 21 

Nepilna laika 

studijās 

10 7 - - - 17 

KOPĀ 38 

2.12.2  pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits; 
        

                     Uzņemšanai programmā 2015./2016.ak.gadam atbilstoši plānam un reālai situācijai bija 17 valsts 

finansētas vietas, pieteicās 30 pretendenti – pa specializācijām JTV un JTE attiecīgi 28 un 2 pretendenti, kopējais 

konkursa koeficients 1,76. Nepilna laika neklātienes studijām pārskata periodā studējošie netika uzņemti.  

          Pārskata periodā pirmajā studiju gadā programmā imatrikulēto studējošo skaits sniegts 2.12.2. tabulā. 

2.12.2.tabula 

Programmā „Jūras transports” pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 

Studiju forma 
Imatrikulēti laika periodā 

no 01.09.15.-01.06.16. 

Pilna laika studijās 10 

Nepilna laika studijās 1 

KOPĀ 11 

         

2.12.3  absolventu skaits. 

Programmas absolventu skaits pārskata periodā sniegts 2.12.3.tabulā. 

2.12.3. tabula 

Programmas „Jūras transports” absolventu skaits pārskata periodā 

 

 

Absolvēšanas laiks 

 

Absolventu skaits 

2016.gada  janvāris 18 

KOPĀ 18 

 

           Tādējādi, kopš 2009.gada jūnija, kad programmu absolvēja pirmie divi pilna laika neklātienē 

studējošie maģistranti, pārskata perioda beigās profesionālo maģistra grādu jūras transportā bija jau ieguvuši 

95 programmas absolventi. 



D 2.13 Studējošo aptaujas un to analīze. 
   

          Klientu-maģistrantu apmierinātība tika izzināta organizējot tikšanos ar studiju programmas direktoru. Studiju 

programmas satura un studiju procesa novērtējums, kā arī studējošo ieteikumi ir šādi: 

 Studiju programmu kopumā tiek vērtēta pozitīvi; 

 Tā kā liela daļa  no programmā studējošajiem ir LJA bakalaura studiju programmas “Ostu un kuģošanas 

vadība” absolventi, grūtības sagādā  to prasību izpilde, kas saistītas ar atbilstības nodrošināšanu “Mehānikas 

un metālapstrādes, siltumenerģētikas, siltummehānikas un mašīnzinību “ studiju virzienam; 

 Izteikti vairāki priekšlikumi “Brīvās izvēles” studiju kursu piedāvājumam; 

 Studiju programmā vēl vairāk uzmanības jāpievērš pētniecības prasmju un metožu apguvei; 

 Studiju kursu docētāju statusā studējošie vēlas redzēt vairāk nozares speciālistus. 

          Maģistrantu vērtējums un izteiktie priekšlikumi ir ļāvuši precīzāk noteikt un definēt uzdevumus maģistra studiju 

tālākai pilnveidošanai. Salīdzinot klientu apmierinātības rezultātus ar iepriekšējos periodos veiktajām  studējošo 

aptaujām nākas secināt, ka lielākā daļa ieteikumu ir ņemta vērā vai ir ieplānoti kā kvalitātes mērķi nākošajiem 

pārskata periodiem. 

D 2.14 Absolventu aptaujas un to analīze. 
      

          Pārskata periodā veiktā programmas absolventu aptaujā respondenti ir vērtējuši studiju programmas saturu, 

studiju procesa organizāciju, programmas perspektīvas u.c., kā arī izteikuši savu viedokli un priekšlikumus 

programmas pilnveidei. 

          2/3 absolventu programmu vērtē kā labu, pārējie – kā viduvēju. 

          Galvenie absolventu ierosinājumi ir – programmas īstenošanā vairāk piesaistīt jūras transporta nozares 

speciālistus; papildināt studiju programmu ar studiju kursiem, kuri ietver konteinerizācijas un multimodālo 

pārvadājumu tehnoloģiskos un ekonomiskos aspektus; vairāk studiju kursus pasniegt angļu valodā;  organizēt mācību 

ekskursijas uz kuģiem, termināliem, kuģu būvētavām, laboratorijām. 

          Aptaujas analīzes rezultāti atspoguļoti izvirzot programmas mērķus nākošajam pārskata periodam – 

2016./2017.ak.gadam. 
       

D 2.15 Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 
  

        Ievērojot demokrātijas principus programmā studējošie ar balss tiesībām ir (var būt) iesaistīti dažādu LJA 

institūciju darbā, piem., Satversmes sapulcē, Senātā, Zinātnes padomē, kā arī studējošo pašpārvaldē. Tāpat studējošie 

var piedalīties Akadēmiskās padomes sēdēs, ja tiek izskatīti ar viņiem saistīti jautājumi. Minētās lietas reglamentē 

attiecīgi LJA iekšējie normatīvie dokumenti. 

          Studējošajiem ir nodrošināta iespēja regulāri tikties vai sazināties ar studiju programmas īstenošanā iesaistīto 

akadēmisko, administratīvo un tehnisko personālu, kā arī ar LJA vadību. Programmā notiek regulāra maģistrantu 

anketēšana ar mērķi noskaidrot viņu vērtējumu gan par atsevišķiem programmas elementiem, gan par apgūstamo 

programmu un tās realizāciju kopumā, kā arī uzklausīt un apspriest priekšlikumus maģistra studiju pilnveidošanai 

akadēmijā. 

          Maģistrantu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā īstenojas arī caur studiju programmas informatīvo 

nodrošinājuma papildināšanu ar savām izstrādnēm (referāti, studiju un maģistra darbi, pētniecības projektu atskaites, 

publikācijas u.c.). 

IV. Kopsavilkums par studiju virziena attīstības plāniem. 

 

Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot vērā Latvijas uzdevumus 

Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā 

Šā novērtējuma kritēriji ir: 

 studiju programmas atbilstība normatīvo aktu prasībām un Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas 

rekomendācijām  

darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par absolventu nodarbinātības iespējām vismaz nākamo 

sešu gadu perspektīvā 

 Studiju virziens atbilst normatīvo aktu prasībām un Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām:  

1. Izprotamas un salīdzināmas grādu sistēmas radīšana, tajā skaitā izmantojot Eiropas vienoto Diploma pielikumu;  

2. Divu ciklu studiju sistēmas veidošana, kurā jau pirmajam grādam jābūt izmantojamam Eiropas darba tirgū;  

3. ECTS izmantošana kredītu uzkrāšanai, tajā skaitā mūžizglītībā;  

4. Studentu, mācībspēku un zinātnieku reālas mobilitātes nodrošināšana.  

Studiju virzienā iekļautās programmas atbilst Latvijas normatīvo aktu prasībām:  

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

politikas pamatprincipus, mērķus un prioritātes transporta nozares līdzsvarotai attīstībai turpmākajiem sešiem gadiem, 

teikts, ka „Latvija ir spējusi izmantot tās ģeogrāfiskā stāvokļa priekšrocības un noturēt savas līderpozīcijas starp 



Baltijas valstīm tranzīta kravu pārvadājumuun ostu apgrozījuma jomā. Transporta jautājumi guvuši atspoguļojumu 

visos nacionāla līmeņa politikas plānošanas dokumentos, no kuriem kā būtiskākie jāmin Latvijas ilgtspējīgas attīstības 

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

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

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

nozarē kopumā atbilstoši mainīgajiem mūsdienu apstākļiem starptautiskajā un nacionālajā līmenī.  

Darba devēju pārstāvju viedoklis un galvenās atziņas ir šādas:  

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

nodrošinās ilgtspējīgu nozares attīstību, kā arī aktīvāk piedalīsies ekonomikas globālajos procesos, veicinot 

uzņēmumu un vadības eksportspēju ES un pasaules līmenī.  

- Studiju virziena programmu absolventi tiks pieprasīti gan Latvijā, gan Eiropā un citur pasaulē.  

Latvijas jūras administrācijas veiktajos statistikas datu pētījumos par Jūrnieku reģistra un jūrniecības izglītības iestāžu 

datiem (Gailītis, Jansen, 2012; Gailītis,2013; Gailītis, Fjodorova, 2014). Šo pētījumu pievienotā vērtība pētniecības 

jautājuma atrisinājumam ir detalizēta reģistrēto jūrnieku un virsnieku statistikas datu analīze un to korelācija ar 

profesionālās izglītības iestāžu reflektantu un absolventu datiem. Autori apraksta aktuālo jūras profesiju pārstāvju 

profilu, kasatspoguļo kopējos datus par izglītības/sertifikācijas līmeni, vecuma struktūru unnovecošanas tendences 

datiem profesiju griezumā, kā arī parāda aktuālosituāciju par tiem profesionāļiem, kas izstāsies no darba tirgus vai 

atrodasneaktīvā statusā (Gailītis, Fjodorova, 2014).Starptautiskajā darba tirgū Latvijā izglītotie jūras virsnieki ir 

pieprasīti, 

savukārt pieprasījums Latvijā pēc ierindas jūrniekiem samazinās. Līdz ar to jūrniecības izglītības pārstrukturēšana 

atbilstoši darba tirgus vajadzībām,palielinot jūras virsnieku īpatsvaru un ceļot izglītības kvalitāti, t.sk., uzlabojot 

apmācības tehnisko nodrošinājumu, dos vairākus ieguvumus:  

 jūras transports un ar to saistītās nozares tiks nodrošinātas ar kvalificētu nacionālo darbaspēku; 

 absolventi tiks nodrošināti ar izglītību specialitātēs, pēc kurām darba tirgū ir pieprasījums;  

 (3) strādājot citu valstu flotēs, pastiprināsies Latvijas kā jūras valsts atpazīstama un tiks nodrošināta 

nopelnītās naudas atgriešanās Latvijā, uzturot ģimenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V. Studiju virziena pašnovērtējuma pielikumi 
 

Saturs 
 

1.pielikums. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums. 

2.pielikums. Materiāltehniskā nodrošinājuma saraksts 

3.pielikums. Studiju programmas „Jūras transports-kuģa vadīšana” studiju plāni. 

4.pielikums. Studiju programmas „Kuģu vadīšana” 2.līmenis studiju plāni. 

5.pielikums. Studiju programmas „Kuģu vadīšana” 1.līmenis studiju plāni.  

6.pielikums. Studiju programmas „Jūras transports-kuģa mehānika” studiju plāni 

7.pielikums. Studiju programmas pamatplāns ‘Kuģa mehānika” 1. un 2. līmenis studiju plāni. 

8.pielikums. Bakalaura studiju programmas „Jūras transports-kuģa elektroautomātika” studiju 

plāns. 

9.pielikums. Maģistra studiju programmas „Jūras transports” studiju plāni. 

                                                                                                                             1.pielikums. 

 

Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums 

 
Piezīme. Studiju programmu saīsinājumi: 

Jūras Transporta nodaļa  (JTN)  

KV- Studiju programma „Jūras transports-kuģa vadīšana”  

Maģistrantūra 

            JT- Studiju programma „Jūras transports” 

Vispārējās izglītības katedra (VIK) 

Svešvalodu katedra (SK) 

Kuģu Inženieru nodaļa (KIN) 

            KM- Studiju programma „Jūras transports-kuģa mehānika”  

            KEA- Studiju programma „Jūras transports - kuģa elektroautomātika”  

 

 
Uzvārds 

Vārds 
Kvalifikācija Pienākumi 

Studiju 

programma 
Studiju kurss 

Aniņa. Ģ. 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija. 

Pārtikas produktu tehnoloģija. 1968.g.; 

LR SM Instruktora sertifikāts Nr. 45; 

Atbilstības sertifikāts OPA-90 Training 

Course for On-board Senior Officers 

23.06.1995. Atbilstības sertifikāts OPA-

90 Instructor Training Course 22-

23.04.1998. Kursu apliecība- 

Nr.VA480/01. 18.05.2001. „Bīstamo 

kravu un vides aizsardzības inspektors”; 

Certificate” Baltic Sea environment 

pollution prevention” 26.11.1993.; 

Certificate First Responders Course 11-

15.05.1998.; A-V/1NL008/ChT 

Certificate Tanker familiarization course. 

10. 09 1999.  Certificate Waste 

management in Baltic sea ports 3-14. 04. 

2000.; Certificate Dangerous goods 

shacks in the harbours 9.11. 2001; 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

KM 

KEA 

Vides piesārņojuma 

novēršana. Bīstamo 

kravu aprites 

kontrole un vides 

aizsardzība ostās  



Regional introductory ballast water 

management training course. 9-

12.06.2009;  

Asaris. U. 

"Roterdama Train the trainer" 

Roterdama1206-30062000 LRSM 

Instruktors sertifikāts Nr.30 "Kvalificēts 

speciālistu apmācīšanā un kompetences 

vērtēšanai atbilstoši STCW-78/95 

prasībām" LRSM Instruktora vērtētāja 

sertifikāts Nr.29 "Piekrastes 

radiolokatora kursi " Nr. SRR-005/08. 

termiņš: neierobežots.  RTU 

Humanitārais institūts  arodskolotāju 

pamatpedagoģijas izglītības programma 

Reģ.  Nr.4. 27.06.2005. (720 st.) 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV Radionavigācija 

Auziņa – 

Heinrihsone 

K.  

Latvijas Universitātes bakalaura diploms 

Nr.4643 ieguvusi sociālo zinātņu 

bakalaura grādu tiesību zinātnē. 

Pedagoģiskās meistarības skolas LR IZM 

saskaņota pedagogu tālākizglītības kursu 

apliecība Nr. 08042011-17 efektīvas 

mācīšanās pamati. Mācību centra “Buts” 

Latvijas Darba devēju konfederācijas 

īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta 

“Darba attiecību un darba drošības 

normatīvo aktu praktiska piemērošana 

nozarēs un uzņēmumos” ietvaros 

sertifikāts Nr.24441 darba devēju 

apmācība darba aizsardzības jautājumos. 

Sertifikāts par praktisko kursu droša 

darba skola. KOMIN mācību centra 

sertifikāts Nr.1004889 darba vides riska 

novērtēšana. Biznesa augstskola turība 

apliecība Nr.112004 angļu valoda. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JTN 
Starptautiskā biznesa 

stratēģija 

Ārmans. M. 

Latvijas Universitātes Fizikas zinātņu 

nozares Habilitācijas padome. fizikas 

doktors. Diploms C-D Nr. 000683. 

(1992.) 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV Fizika 

Baholdina. N. 

RTU Maģistra grāds Darba aizsardzībā. 

2008.g.; LR SM Instruktora sertifikāts 

Nr. 46 Apliecība IVA Nr. 702/01 

Jūrniecības instruktoru un vērtētāju 

apmācības kurss. 29.11.2001.; Sertifikāts  

Train the trainer in distance education. 

1996.; Apliecība Nr. 0532. Praktiskā 

pieredze Darba likuma piemērošanā. 

24.11.2003.; Sertifikāts Nr. 173. 

Kvalitātes auditora kursi 26.09.2003.- 

26.09.2006; Sertifikāts Nr. 1407. Darba 

vides iekšējā uzraudzība. 12-13.02.2004.; 

LR IZM Saskaņota pedagoga 

tālākizglītības kursu apliecība. Nr. 

08042011-03. „Efektīvas mācīšanās 

pamati”. 12 st.. 08.04.2011.; 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

KM  

KEA 

Darba aizsardzība un 

likumdošana. 

Starptautiskās 

jūrniecības 

konvencijas  

Banka J. 

Latvijas Jūras akadēmijas diploms  

Nr.0071. 22.06.2005 ieguvis inženiera 

kvalifikāciju kuģu vadīšanā. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JTN 
Ostu termināļu 

operācijas 

Bankovičs. A. 

Maģistra grāds jūras transportā; Jūrnieku 

mācību kursu instruktors-vērtētājs STCW 

i/6. 2007.g. Paplašinātā apmācība 

ugunsdzēsībā STCW A-VI/3. Drošības 

pamatkurss STCW A-VI/1. Radar @ 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

Diplomdarbu izstr. 

pam. un 

prezentēšanās 

iemaņas (br.izv.) 

 



Arpa vadības līmenī A-ii/2. Valsts 

izglītības centra apliecība Nr.04-17/14-

323 apguvis pedagogu profesionālās 

pilnveides moduļa programmu. 

23.10.2014 LR IZM “Rīgas Pedogoģijas 

un izglītības vadības akadēmija” 

Sertifikāts Nr.04-17/14-323(tiesības veikt 

pedagoģisko darbību) Programmas 

nosaukums: Pedagoģija (B) Programmas 

apjoms 80 stundas 

 

Kuģošanas drošība 

 

Ostu tehn. un 

proc.mehanzācija 

Barānova D. 

Latvijas Universitātes Maģistra diploms 

Nr.001237. ieguvusi biznesa vadības 

maģistra grādu. Pētera Stučkas Latvijas 

Valsts Universitātes diploms Nr. 313082 

ieguvusi ekonomikas. kibernētikas 

specialitāti. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JTN Ekonomika 

Barigina. L. 

Instruktora sertifikāts nr. JR-02/03 Ir 

attiecīgi apmācīts pasniegšanas tehnikā. 

metodikā un praksē saskaņā ar STCW 

konvencijas noteikumu I/6 prasībām un ir 

tiesīgs veikt jūrnieku apmācību atbilstoši 

savai profesionālajai kvalifikācijai. 

PIC Apliecība Nr.1942 „Profesionālās 

izglītības sistēma. tās attīstības 

pamatvirzieni un reglamentējošie 

normatīvie akti”. 2003.g. PIC Apliecība 

Nr.1919 „Pedagoģijas un didaktikas 

pamati”. 2003.g. PIC Apliecība Nr. 2170 

„Mācību metodes specializācijas nozarē. 

Mācību priekšmetu metodika” 36 st. 

2004.g. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

KM 

KEA 

Lietišķā ķīmija. 

Nozares ķīmija 

Barkāns V. 

Latvijas Universitāte. Fizikas-

matemātikas fakultāte. Matemātikas 

nodaļa. Matemātiķis un vidusskolas 

matemātikas skolotājs. 1959. g. 

Inženierzinātņu habilitētā doktora 

zinātniskais grāds. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

KM 

KEA  

 

Varbūtību teorija un 

statistika. 

Matemātika.  

Beķeris A. 

Latvijas Universitātes maģistra diploms 

Nr. 013363 ieguvis Sociālo zinātņu 

maģistra grādu ekonomikā. Pabeidzis 

1989.g. Sanktpēterburgas Admirāļa 

Makarova Valsts Jūras akadēmija. 

Beidzis Ļeņingradas augstāko jūrniecības 

inženieru koledžu. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JTN 
Kuģu 

komercmenedžments 

Bērziņš V. 

Augstāka. 1965.-1971. LVU Ģeogrāfijas 

fakultāte ģeogrāfija. ģeogrāfs. ģeogrāfijas 

skolotājs. Diploms Щ Nr.353960. 

Rīgā.30.06.1971  2. UNESCO - 

sponsored international higher 

hydrological course at Moscow State  

Lomonosov University Certificate 

Nr.247 lekciju kurss Ezeru un 

ūdenskrātuvju hidroloģija; LRSM 

Instruktora Sertifikāts Nr.25. Saskaņā ar 

LR Jūrnieku diplomēšanas noteikumu 

47.punkta un 1987.gada Starptautiskās 

Konvencijas par "Jūrnieku 

sagatavošanas. diplomēšanas  un sardzes 

pildīšanas standarti" ar 1995.gada 

labojumiem (STCW-78/95) Kodeksa A-

I/6 prasībām. Ir kvalificēts kuģu 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 
Navigācijas 

meteoroloģija 



speciālistu apmācīšanai un kompetences 

vērtēšanai atbilstoši STCW-78/95 

prasībām šādos priekšmetos:  Navigācijas 

meteoroloģija;  Meteoroloģija un 

okeanogrāfija. kas ietilpst apstiprinātajā 

LJA akadēmijas plānā kuģu vadīšanas 

specializācijai. 

Bikše J. 

Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības 

akadēmijas maģistra diploms Nr.0002. 

ieguvis sociālo zinātņu maģistra grādu 

psiholoģijā. Humānistiskās un 

Eksistenciālās psiholoģijas institūts. 

eksistenciālā psihoterapija. Lietuva. 

Sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā. 

Liepājas pedagoģijas akadēmija. 

kvalifikācija – latviešu valodas un 

literatūras skolotājs.  Liepājas 

pedagoģijas akadēmija. akadēmiskais 

grāds – humanitāro zinātņu bakalaurs 

filoloģijā. Kopenhāgenas Karaliskā 

universitāte. Psiholoģijas fakultāte. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JT 

Kravu apstrādes 

tehnoloģiju 

pārvaldība 

Bikše K. 

Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības 

akadēmijas maģistra diploms Nr.0002. 

ieguvis sociālo zinātņu maģistra grādu 

psiholoģijā. Humānistiskās un 

Eksistenciālās psiholoģijas institūts. 

eksistenciālā psihoterapija. Lietuva. 

Sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā. 

Liepājas pedagoģijas akadēmija. 

kvalifikācija – latviešu valodas un 

literatūras skolotājs.  Liepājas 

pedagoģijas akadēmija. akadēmiskais 

grāds – humanitāro zinātņu bakalaurs 

filoloģijā. Kopenhāgenas Karaliskā 

universitāte. Psiholoģijas fakultāte. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

VIK 

 

 

 

 

 

 

 

Prāta disciplinēšanas 

tehnika 

Bilzēns R. 

Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas 

Bīstamo kravu pārvadājumu drošības 

padomnieka profesionālās kvalifikācijas 

ar konkrētu tiesību apjomu sertifikāts 

Nr.912. Rīgas Tehniskās Universitātes 

maģistra diploms Nr. 1072. ieguvis 

maģistra grādu vides zinātnē. Mācību 

centra “MSC STORM” mācību 

apliecinājums/ sertifikāts Nr. AC0505 

apguvis kursus – bīstamo un piesārņojošo 

kravu drošības organizators. Transporta 

un sakaru institūta profesionālās 

augstākās izglītības diploms Nr. 0245. 

ieguvis vadītāja kvalifikāciju transporta 

un biznesa loģistikā. Satiksmes 

ministrijas Profesionālās Kompetences 

sertifikāts Nr. SPK 00473 nokārtojis 

profesionālās kompetences eksāmenu 

starptautisko pasažieru un kravu 

pārvadājumu veikšanai. ADR 

padomnieka sertifikāts. “Krauthammer”  

pārdošanas kursi. Stambula. Turcija. 04-

06.06.2012. “Pārdotprasme. Ekspress 

kurss” sertifikāts. NORDIC Training 

International. 22.03.2012. “New 

Incoterms 2010 rules” sertifikāts. 

Lietuvas Biznesa konfederācijas izdots 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JTN Transporta loģistika 



/ICC Lithuania. 07.12.2010. 

Bleikšs I. 

Latvijas Jūras akadēmijas inženiera 

diploms Nr.0076 ieguvis inženiera kuģu 

vadīšanā kvalifikāciju. Latvijas Jūrnieku 

reģistra kompetences sertifikāts 

Nr.167/06 kvalifikācija – kapteinis uz 

kuģiem 3000BT un lielākiem. SIA LAPA 

Ltd. Kursu apliecība LA Nr.05037/14 

elektronisko jūras karšu displeja un 

informācijas sistēmu ekspluatācija 

(ECDIS). 

08.07.2014. VAS “Latvijas Jūras 

administrācija” Jūrnieku reģistrs, 

Jūrnieku mācību kursu instruktora –

vērtētāja sertifikāts Nr.JR-312/14 

Sertifikāts izsniegts atbilstoši 2005.gada 

22.novembra noteikumu Nr.895 

“Jūrnieku sertificēšanas noteikumi” 

76.punkta prasībām. Sertifikāts apliecina, 

ka tā īpašnieks ir apmācīts pasniegšanas 

un vērtēšanas tehnikā, metodikā un 

praksē atbilstoši STCW Konvensijas 

noteikumu I/6 prasībām un ir tiesīgs veikt 

jūrnieku apmācību un novērtēšanu 

jūrnieku mācību kursos, atbilstoši savai 

profesionālajai kvalifikācijai. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JTN ECDIS 

Brauns. L. 

Latvijas Universitātes maģistra diploms 

Nr. 006807 ieguvis humanitāro zinātņu 

maģistra grādu angļu filoloģijā. Pētera 

Stučkas Latvijas Valsts Universitātes 

diploms Nr.260763 ieguvis angļu valodas 

un literatūras specialitāti. Latvijas 

Republikas Satiksmes ministrijas 

instruktora sertifikāts Nr.4 ieguvis 

apliecinājumu, ka ir kvalificēts kuģu 

speciālistu apmācīšanai un kompetences 

vērtēšanai atbilstoši STCW – 78/95. 

Latvijas Republikas Satiksmes 

Ministrijas Jūrniecības departamenta 

apmācību instruktora sertifikāts Nr.0019 

ieguvis apliecinājumu, ka ir kvalificēts 

kuģu speciālistu sagatavošanai 

priekšmetā angļu valoda jūrniekiem. 

University of Latvia certificate certifies 

that L. Brauns presented a paper at the 

International Scientific Conference 

Applied Linguistics for Specialised 

Discourse.  

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

SK  

JTN 

Jūrniecības angļu 

valoda. Jūras ceļu 

ģeogrāfija.  

Breiha S. 

RSU Maģistra diploms tiesību zinātnē un 

jurista profesionālo kvalifikācija. 

2009.g.; VAS Sertifikāts Nr.614 „Ievads 

tiesību sistēmā”( ārējie normatīvie akti)4 

st.. 08.05.2007.; VAS Sertifikāts Nr.1891 

„Valsts pārvaldes iekārtas likums: 

Iekšējie normatīvie akti” 4 st. 

22.05.2007.; VAS Sertifikāts Nr.3797 

„Administratīvais process iestādē”12 st.  

05.06.-07.06.2007.; VAS Sertifikāts 

Nr.236 „Efektīvā rakstiskā 

komunikācija”16 st. 06.09.-07.09.2007.; 

VAS Sertifikāts Nr.1552 „Angļu valoda 

ierēdņiem- II” 09.01.-01.02.2008.; VAS 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

KM 

KEA 

 

Darba aizsardzība un 

likumdošana.  



Sertifikāts Nr.31 „Kvalitātes vadību 

publiskajā pārvaldē” 16 st. 03.03.- 

05.03.2008.; SIA Merkūrijs 1.9. 

Apliecība „Darba tiesisko attiecību 

aktuālie jautājumi un gaidāmie grozījumi 

darba likumā”. 14.12.2009.; SIA 

Merkūrijs 1.9. Apliecība  

Nr.VPA143„Valsts un pašvaldību 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma piemērošana” 14.01.2010.; SIA 

Nordic Group Sertifikāts Nr.2010-

04/10873. „Ir sarunas. ir rezultāts” 8 st. 

LU Pedagoģijas. psiholoģijas un mākslas 

fakultāte Sertifikāts Nr.012004. 

„Augstskolas didaktika: mūsdienu 

teorijas un prakse” 160 st. 4 KP. 

14.06.2010.; SIA „Partneri M.G.” 

Apliecība Nr. TPD- 1169 „Tiesu prakse 

darba tiesiskajās attiecībās un to 

izbeigšanas gadījumos”  11.08.2010.; 

SIA „Komin” Sertifikāts Nr.1002363 

„Jaunākais darba attiecībās”25.10.2010.; 

LR IZM Saskaņota pedagogu 

tālākizglītības kursu apliecība Nr. 

08042011-18. „Efektīvas mācīšanās 

pamati”12 st.. 08.04.2011.; Sertifikāts 

„Darba tiesību praktiskie aspekti’2011” 8 

st. 21.04.2011.; SIA „Partneri M.G.” 

Apliecība Nr.FPDIz-2180. 13.05.2011.; 

Kronos Latvija SIA. Sertifikāts 

Nr.0000573. „Būtiski grozījumi 

atlīdzības likumā. pieņemti š.g. 16. 

jūnijā”6.akad. st.. 28.06.2011. Valsts 

izglītības centra apliecība Nr.04-17/14-

319 apguvis pedagogu profesionālās 

pilnveides moduļa programmu. 

Brokovskis – 

Vaivods A. 

Ļeņingradas administratīvā Makarova 

vārdā nosauktā Augstākā inženieru 

jūrskola. ieguvis kvalifikāciju inženieris 

– kuģu vadītājs. Tālbraucējs kapteinis 

(kapteinis uz kuģiem virs 3000BT). 

Vispārējais GMDSS operators. 

Kvalifikācija: Vessel Traffic 

Management and information for 

managers (1997); Lloyd`s Register 

Surveyors and the ISM code (1999); 

Jūrnieku kompetences vērtētāja 

sertifikāts (2007). 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JTN 

Kuģu personāla 

vadība: organizācija 

un apmācība 

Brūnavs J. 

RTU Doktora diploms. B-D000070. 

Inženierzinātņu doktora zinātniskais 

grāds 04.05.1992.; LR SM Instruktora 

sertifikāts Nr. 133.. 31.01.2005. PIC 

Apliecība I modulis  reģ. 

Nr.2337„Pedagoģijas un didaktikas 

pamati”. 36 st.. 21.-24.03.2005.; LR SM 

Jūrniecības departaments Instruktora 

sertifikāts Reģ. Nr.133. 31.01.2005 

"Saskaņā ar STCW konvencijas 

noteikumu I/6 prasībām". Diploms № 

8245/91. 20.05.1991 I klases 

Elektromehāniķis. STCW  III/2; V/3; LU 

Didaktikas kursi. " Augstskolas 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

KM 

KEA 

JT 

Kuģu menedžments. 

Kuģu tehniskais 

menedžments.  

Pētniecības darba 

metodoloģija 

Jūras transporta 

uzņēmumu darbības 

organizācija un 

pārvaldība.  



didaktika: mūsdienu teorijas un prakse". 

Sertifikāts Nr.005876. 04.02-2008-

16.06.2008.  160/72 st. 

Buiķis M. 

Pētera Stučkas Latvijas Valsts 

universitātes diploms Nr. 070768. 

apguvis pilnu kursu matemātikas 

specialitātē. Latvijas Universitātes 

doktora diploms Nr.000035. ieguvis 

matemātikas doktora zinātnisko grādu. 

Kursi Vilnius Advanced Actuarial 

Diploma Course – organizē UK Know – 

How Fund (Institute of Actuaries). 

Oxford. Kursi Vilnius Post – Graduate 

Actuarial Diploma Course – organizē UK 

Know – How Fund (Institute of 

Actuaries). 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JTN 

Ekonomikas 

matemātiskās 

metodes un statistika 

Buivide I. 

Latvijas Universitāte. Svešvalodu 

fakultāte Humanitāro zinātņu maģistra 

grāds filoloģijā (angļu filoloģijas 

maģistra studiju programmas angļu vai. 

mācīšanas metodikas studiju virziens). 

maģistra diploms Nr.005249 (Rīga. 

1999) 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

KM 
Angļu valoda.  

Cimanskis. J. 

Inženierzinātņu habilitētā doktora 

zinātniskais grāds.1992.g.; Sertifikāts 

„Train the trainers” course 30.06.2000.; 

Sertifikāts Nr. IST-01/2001 Mašīntelpas 

trenažieris. 21.09.2001.; Sertifikāts 

Regional Seminar and Workshop on 

Quality Standards Familiarization 3-

7.12.2001.; PIC Apliecība I modulis  reģ. 

Nr.2332„Pedagoģijas un didaktikas 

pamati”. 36 st.. 21.-24.03.2005.; LR IZM 

PIC Apliecība Nr.2573 6. modulis 

„Mācību metodes specializācijas nozarē. 

Mācību priekšmetu metodika”. LR SM 

Instruktora sertifikāts Nr. 40 Apliecība 

IVA Nr. 699/01 Jūrniecības instruktoru 

un vērtētāju apmācības kurss. 

29.11.2001.; 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

KM 

KEA  

 

Kuģu dīzeļiekārtas 

un turbīnas . 

Tehniskā mehānika 

Deniņš. A. 

Latvijas Universitātes doktora diploms 

Nr.001009 ieguvis ekonomikas doktora 

zinātnisko grādu. Latvijas Universitātes 

profesora diploms Nr.0204 ieguvis 

profesora akadēmisko nosaukumu 

vadībzinātnē. Sanktpēterburgas tekstila 

un vieglās rūpniecības institūtā iegūts 

Tehnisko zinātņu kandidāta grāds 

Rūpniecības ekonomikā un organizācijā. 

Rīgas Politehniskā institūtā ieguvis 

inženiera ekonomista kvalifikāciju plaša 

patēriņa priekšmetu rūpniecības 

ekonomika un organizācija. Zviedru 

valdes akadēmija, apgūts kurss 

“Īpašumtiesības un valdes darbs”. 

Austrālijas ražošanas un materiālo 

resursu kontroles sabiedrība, apgūtais 

kurss “Materiālu vadības principi”. 

Harvardas biznesa skola (ASV) 1992.-

1993.g. Roskildes Universitāte  (Dānija), 

apgūts kurss “Tirgus ekonomikas 

pamatprincipu ieviešana postsociālisma 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

 JT  
Stratēģiskā un 

operatīvā vadīšana. 



valstīs”. 

Dzērve T. 

Latvijas Jūras Akadēmijas profesionālās 

kvalifikācijas apliecība Nr.004228 

kvalifikācija- sardzes stūrmanis uz 

kuģiem mazākiem par 500BT piekrastes 

kuģošanā. Latvijas Universitātes 

bakalaura diploms Nr.013993. ieguvis 

sociālo zinātņu bakalaura grādu 

socioloģijā. Latvijas Nacionālās 

Aizsardzības akadēmijas augstākās 

profesionālās izglītības diploms Nr. 

000019. ieguvis vada komandiera 

kvalifikāciju. NBS instruktoru skola – 

šaušanas instruktors. NBS instruktoru 

skola – apmācības instruktors. kājnieku 

nodaļas komandieris. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JTN 
Kuģu vadīšana un 

sardzes dienests 

Evertovskis. 

A. 

Latvijas Jūrnieku reģistra diploms 

Nr.35/93 ieguvis kvalifikāciju tālbraucējs 

kapteinis.  Educational centre Latvia 

Certificate of English. Latvijas Jūras 

akadēmijas kursu apliecība 

Nr.VA396/01. IMO UN BMA sertifikāts 

“Regional training course on 

international safety management (ISM) 

code auditing”. Zygon Baltic Consulting 

Certificate Nr.185 “Quality Auditor 

Course”. Zygon Baltic Consulting 

Certificate Nr.1876 “Quality Auditor 

Course”. Latvijas PSR Ministru Padomes 

Upju transporta pārvaldes kuģu vadītāja 

diploms Nr.1075.  

 JTN Kuģošanas drošība 

Fogelis. M.  

Latvijas Jūras Akadēmijas Bakalaura 

diploms Nr.000002 Inženierzinātņu 

bakalaura grāds mehānikā 04.02.1994.; 

SIA Biznesa augstskola Turība Maģistra 

diploms Nr. 000095 „Uzņēmējdarbības 

vadībā”28.05.2003.; Sertifikāts QMS 

Internal Auditor Training Course. 18-

20.04.2001.; Sertifikāts Nr.BC-04-18 

„Chemicals Risk Management at 

Enterprises” 2004; Apliecība PA Nr. 

019806 „Darba aizsardzība” 

19.12.2005.Sertifikāts A new way for the 

determination of ignition quality of diesel 

fuels according to ASTM D6890/IP 

498/PR NE 15195: 2005. 5-7.10.2006.; 

Sertifikāts Bunker Fuel Delivery 

Disputes Resolution 13-14.03.2008. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KM 

Ūdens  degvielas un 

eļļas izmantošana.

  

  

Francmane S. 

Pētera Stučkas Latvijas Valsts 

Universitātes diploms Nr.152080 

teorētiskās fizikas specialitāte. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

VIK Matemātika 

Gaidukovs S. 

Rīgas Tehniskās Universitātes doktora 

diploms Nr.0152 ieguvis inženierzinātņu 

doktora grādu. Rīgas Tehniskās 

Universitātes maģistra diploms ar izcilību 

Nr. 0058 ieguvis inženierzinātņu 

maģistra grādu materiālzinātnēs. Rīgas 

Tehniskās Universitātes bakalaura 

diploms ar izcilību Nr. 014339 ieguvis 

inženierzinātņu bakalaura grādu 

materiālzinātnēs. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

VIK 
Lietišķā ķīmija. 

nozares ķīmija 

Gasparjans A. Rīgas Tehniskā universitāte Studiju KV Informācijas 



Inženierzinātņu doktora grāds.1992.g.; 

LR SM Instruktora sertifikāts Nr.14; 

Apliecība IVA Nr. 710/01 Jūrniecības 

instruktoru un vērtētāju apmācības kurss. 

29.11.2001.; Sertifikāts „Train the 

trainers” course 30.06.2000.; LR IZM 

PIC Apliecība Nr.2315 1. Modulis 

„Pedagoģijas un didaktikas pamati ” 36 

st.. 21.-24.03.2005.; LR Sertifikāts Nr. 

P0523 ieguvis pedagoģisko 

izglītību12.07.2005.; Sertifikāts 

Nr.003PRM-001Sert/2008. „Projektu 

vadība”01.02.2008. 

kursu 

pasniegšana 

KM 

KEA 

JT 

tehnoloģija. 

Datormācība un 

programmēšana. 

Profesionālo 

uzdevumu 

datorrealizācija. 

Kuģu informācijas 

tehnoloģijas. 

Profesionālo 

uzdevumu 

datorrealizācija. 

Informācijas un 

komunikāciju 

tehnoloģijas.  

Jūras transporta 

tehnisko sistēmu 

modelēšana un 

diagnostika. 

 

Golubevs G. 

Rīgas Tehniskā universitāte. 

Inženierzinātņu doktora grāds. 1993.g.; 

LR SM Instruktora sertifikāts Nr. 15; 

Apliecība IVA Nr. 712/01 Jūrniecības 

instruktoru un vērtētāju apmācības kurss. 

29.11.2001.; Sertifikāts „Train the 

trainers “course 12-30.06.2000.;IZM PIC 

Apliecība Nr.2315 1. Modulis 

„Pedagoģijas un didaktikas pamati ” 36 

st. 21.-24.03.2005.; LR IZM Sertifikāts 

par pedagoģisko izglītību. Nr. P0540. 

30.08.2005. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

KM 

KEA 

Elektronika. Kuģu 

vadības sistēmas. 

Kuģu elektrotehnika 

un elektronika. Kuģu 

elektroiekārtas. 

Kuģu automātikas 

elementi un ierīces

   

Goreļikovs. J. 

Inženierzinātņu maģistra grāds. 1998.g.; 

Certificate of.  Membership in Baltic 

States Marine Surveyors and Consultants 

Association. 2010.g.; Jūrnieku 

kompetences vērtētāja sertifikāts Nr.47 

(2011.g.); GMDSS instruktora sertifikāts 

Nr.0004 (1998.g.). 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

Sakaru organizēšana. 

radio navigācijas un 

radiolokācijas 

sistēmas. RLS un 

ECDIS izmantošana. 

GMDSS kursi. 

Sakaru org. Un 

GMDSS. 

Grāvītis J. 

Augstākā tehniskā. 1975.g. Kaļiņingradas 

zivsaimniecības tehniskais institūts. 

Kuģu būvniecības fakultāte.  Inženieris 

kuģu būvētājs. Diploms  A-I  № 683624. 

Sertifikāts Nr. 694/01 „Jūrniecības 

nozares instruktoru un vērtētāju 

apmācība”. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 
Kuģu uzbūve un to 

ekspluatācija 

Grigorjevs J. 

Profesionālais maģistra grāds jūras 

transportā. 2013.g.; Certificate No. IST-

57/2011 Instructor. Marine Engineer. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KM 

KEA 

Kuģu 

palīgmehānismi un 

sistēmas. 

Mašīntelpas 

trenažieris 

Grīslis A. Dr.sc.ing., RTU docents 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JT Transporta sistēmas 

Grūba G. 

Biznesa Augstskolas „Turība” 

profesionālā maģistra diploms Nr.1165 

ieguvis profesionālo maģistra grādu 

Tiesību zinātnēs un Jurista kvalifikāciju. 

Biznesa Augstskolas „Turība” 

profesionālā bakalaura diploms Nr.1493 

ieguvis profesionālo bakalaura grādu 

Tiesību zinātnēs un Jurista kvalifikāciju. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JTN Jūras tiesību pamati. 



Latvijas Universitātes bakalaura diploms 

Nr.014637 ieguvis sociālo zinātņu 

bakalaura grādu vadībzinātnē. Latvijas 

Universitātes maģistra diploms 

Nr.014298  sociālo zinātņu maģistra 

grāds vadībzinības. Diploms Nr. 014637 

Liepājas Jūras skola. tehniķis kuģu 

vadītājs Diploms  KT Nr.623259. Reģ. 

Nr. 6973 RPIVA  Apliecība Nr.1992. 

„Pedagoģiskās darbības pamati” 15.08 

2005.-29.08.2005. Apmācība par 

dažādiem apdrošināšanas veidiem 

Diploms Nr.4628/88. 

Gulau S. 

Latvijas Valsts universitātes diploms 

Nr.094465 28.06.1988. pabeidza pilnu 

kursu angļu valodas un literatūras 

specialitātē 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JTN Kuģu aģentēšana. 

Helpejs V. 

Ļeņingradas dzelzceļa transporta 

institūts. Inženieris-

elektromehāniķis.1981.g.; LR SM 

Instruktora sertifikāts Nr. 44.; Unitor 

Welding Certificate 15-

23.03.2004.Instruktora kursi; LR IZM 

PIC Apliecība I modulis reģ.Nr.2319 

„Pedagoģijas un didaktikas pamati”. 36 

st.. 21.-24.03.2005.; LR IZM PIC 

Apliecība Nr.2568 6. Modulis „Mācību 

metodes specializācijas nozarē. Mācību 

priekšmetu metodika” 36 st.. 25.-

29.06.2007.; LR IZM Saskaņota 

pedagogu tālākizglītības kursu apliecība 

Nr. 08042011-04. „Efektīvas mācīšanās 

pamati”. 08.04.2011. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KM 

KEA 
Prakse darbnīcās 

Hramcova M. 

Latvijas Universitātes profesionālā 

maģistra diploms Nr.3332 ieguvis 

profesionālā maģistra grādu finanšu 

ekonomikā un finanšu analītiķa 

kvalifikāciju. Latvijas Lauksaimniecības 

akadēmijas sertifikāts “Engineering for 

rural development”. VAS Latvijas Jūras 

Administrācijas Jūrnieku reģistra 

sertifikāts Nr. JR-275/13 Jūrnieku 

mācību kursu Instruktora–vērtētāja 

sertifikāts. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KIN 
Informācijas 

tehnoloģija. 

Indriksons R. 

Rīgas Tehniskā universitāte 

Inženierzinātņu doktora grāds. 1992.g.; 

LR SM Instruktora sertifikāts Nr. 39; LR 

IZM Sertifikāts Nr. P 0541 Par 

pedagoģisko izglītību. 30.08.2005.; IZM 

PIC Apliecība Nr.2320 1. Modulis 

„Pedagoģijas un didaktikas pamati ” 36 

st.. 21.-21.-24.03.2005.; 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KM 

KEA 

JT 

Inženiermehānika 

Energoiekārtu 

stiprība, dinamika un 

stabilitāte. 

Ivanova J. 

RTU Ekonomikas zinātņu maģistra grāds 

uzņēmējdarbības vadībā. 2001.g.; LR SM 

Jūrniecības departaments Instruktora 

sertifikāts Nr. JR- 20/03; LNKB 

Sertifikācijas centrs. Sertifikāts 

Kvalitātes sistēmu vadītājs Nr.10-2002. 

01.02.2002.; RTU Humanitārais institūts 

Apliecība Nr. 011-66. 3. Modulis 

„Pedagoģiskā saskarsme. Pedagoga 

ētika” 36. St. 24.05.2004.- 29.05.2004. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

KM 

KEA 

JT 

Kvalitātes vadība 

jūras transportā. 

Transporta 

ekonomika.  

Jūras transporta 

uzņēmumu 

ekonomika un 

finanses. 



Apliecība Nr. 011-38. 4. Modulis - 

„Vispārējā un personības psiholoģija. 

Attīstības psiholoģija. Mācību procesa 

higiēna” 36 st. 10.05.2004.- 15.05.2004.; 

IZM PIC Apliecība Nr.2334 1. Modulis 

„Pedagoģijas un didaktikas pamati ” 36 

st.. 21.-21.-24.03.2005.; RTU Sertifikāts 

Nr.07-2007- MG. Akadēmiskā personāla 

kompetences paaugstināšanas un 

profesionālās pilnveides programmas 

„Studiju kvalitātes pilnveide”; LU 

Sertifikāts Nr.005896  „Augstskolu 

didaktika: mūsdienu teorijas un prakse” 

160 st. 04.02.2008.- 16.06.2008.; LNKB 

Sertifikācijas centrs. Sertifikāts 

Kvalitātes sistēmu vadītājs Nr.01-2005. 

31.03.2005.- 30.03.2010.; Rīgas brīvostas 

kapteiņdienesta rīkotā kvalifikācijas 

celšanas semināra apliecība 14. 04. 

2011.; Valsts izglītības centra apliecība 

Nr.04-17/14-313 apguvis pedagogu 

profesionālās pilnveides moduļa 

programmu. 

Izmailova S. 

LJA  specialitāte kuģu vadīšanā 

Inženieris-  kuģu vadītājs. Diploms 

Nr.000413. 18.06.1999. 3. 2006-2010 

LJA . profesionālais maģistra grāds jūras 

transportā. Diploms PDE 

Nr.0141Latvijas Jūrnieku reģistrs. 

Diploms Nr. 101/98. 12.11.198 Sardzes 

stūrmanis uz kuģiem virs 500Bt 1. 

Apliecība Nr.08042011-05. 08.04.2011 

LR IZM Pedagoģijas meistarības skola 

„Efektīvas mācīšanās pamati” (12 st.) 2. 

LU „Augstskolas didaktika: mūsdienu 

teorijas un prakse” 160/72. Sertifikāts 

Nr.005978 „ Pedagoģijas un didaktikas 

pamati”. PIC kurss. Apliecība Nr.2311. 

24.03.2005” . LR IZM „Mācību metodes 

specializācijas nozarē”. Mācību 

priekšmetu metodika. (36.st. 6.modulis) 

Apliecība Nr.2579.  1. IZM Sertifikāts 

Nr. P 0542. 30.08.2005. Iegūta 

pedagoģiskā izglītība. Valsts izglītības 

centra apliecība Nr.04-17/14-311 apguvis 

pedagogu profesionālās pilnveides 

moduļa programmu. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 
Jūrniecības 

astronomija 

Jansons N. 

Ļeņingradas jūrskola Kuģu iekārtas 

ekspluatācija. 1983.g.; Latvijas 

Republikas Satiksmes Ministrijas 

Instruktora sertifikāts Nr. 48; Latvijas 

Republikas Satiksmes Ministrijas 

Jūrniecības departaments Vērtētāja 

sertifikāts Nr.07/01. 08.03.2001.; 

Latvijas Republikas Satiksmes 

Ministrijas Jūrniecības departaments 

Instruktora sertifikāts Nr. JR-91/03. 

14.03.2003.; VAS „Latvijas Jūras 

administrācija” Jūrnieku reģistrs. 

Jūrnieku kompetences vērtētāja 

Sertifikāts Nr.5.. 07.03.2007.; Jūrniecības 

ministrijas flotes Diploms Nr.7959/90. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

KM 

KEA 

Kuģošanas drošība 



Pirmās klases mehāniķis 28.05.1990.; LR 

Latvijas Jūrnieku reģistrs Diploms 

1307/95. Otrās klases mehāniķis 

12.12.1995.; Baltijas Datoru akadēmija 

Diploms  par darbu Windows 95 vidē. 

Word 97 un Excel 97 pamati 

19.05.2000.; SIA RAITER Apliecība par  

angļu sarunvalodas kursu – vidējā līmeņa 

pabeigšanu. 31.05.2001.; LR 

Kompetences sertifikāts Nr. 107/02. 

23.08.2002.; Sertifikāts Bureau 

VERITAS Quality International 

organizētajā apmācībā. ISO 9000:2000- 

Kvalitātes vadības sistēmas 

dokumentācija 19.02.2002.; RTU 

Humanitārais Institūts Apliecība Nr.011-

40. Profesionālais izglītības pedagogu 

pedagoģiskās pamatizglītības 

programmas 4. Modulis- „Vispārējā un 

personības psiholoģija. Attīstības 

psiholoģija. Mācību procesa higiēna” 36 

st. 10.05.2004.- 15.05.2004.; LR Latvijas 

Jūrnieku reģistrs Diploms Nr.1015/2000 

Pirmās klases mehāniķis 18.04.2000.-

12.04.2005.; Komunikāciju darbnīca 

Sertifikāts Nr.  1289 „Profesionālā 

izsīkuma sindroms. Stresa menedžments” 

02.12.2005.; IZM PIC Apliecība Nr.2322 

1. Modulis „Pedagoģijas un didaktikas 

pamati ” 36 st.. 21.-21.-24.03.2005.; 

UNITEST Certificate No.: IST-32/2006 . 

23.06.2006.; VAS LJA JR Jūrnieku 

kompetences vērtētāju sertifikāts Nr. 5. 

07.03.2007. Valsts izglītības centra 

apliecība Nr.04-17/14-314 apguvis 

pedagogu profesionālās pilnveides 

moduļa programmu. 

Jaunošāns J. 

Augstākā.  Liepājas Jūrskola. Diploms У 

№ 835032 Radiosakaru un 

radiooperators. RPI Diploms Nr. 306957 

radioaparatūras konstruēšanas . 

specialitātē piešķirta radioaparatūras 

inženiera konstruktora tehnologs; Lietuva 

(Klaipēda) „GMDSS Training courses of 

GMDSS Instructor for training GMDSS 

radio personnel” in accordance of section 

A-I/6 of the STCW 78/95 code. 04.05 

2001-08.01.2002 Certificate TGS –IT-

21062901; Transas Marine International 

Instructor Operational Training (3days) 

for the following products GMDSS 

Simulator TGS -5000 Date: 27.06.2011-

29.06.2011 Certificate No G00258 

24.03.2011 Certificate of radio operator 

for the global maritime distress and 

safety system GMDSS LR LJR GMDSS 

Diploms Nr. 801/2001. Vispārējais 

GMDSS operators. 24.04.2011.. Tiesīgs 

ieņemt amatu uz kuģa. kas norādīts 

diploma apstiprinājumā noteikto funkciju 

līmenī. Apstiprinājums izdots kā tas 

paredzēts 1987.g. STCW Konvencijā ar 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

GMDSS kursi; 

  

Sakaru organizācija 

un GMDSS;    

 

Radionavigācija un 

sakaru tehniskie 

līdzekļi. 

 

Sakaru organizēšana, 

radio navigācijas un 

radiolokācijas 

sistēmas 



1995.g. grozījumiem. Valsts izglītības 

centra apliecība Nr.04-17/14-318 apguvis 

pedagogu profesionālās pilnveides 

moduļa programmu. 

12.06.2013. VAS “Latvijas Jūras 

administrācija” Jūrnieku reģistrs, 

Jūrnieku mācību kursu instruktora –

vērtētāja sertifikāts Nr.JR-263/13 

Sertifikāts apliecina, ka tā īpašnieks ir 

izgājis instruktāžu studentu profesionālās 

apmācības veikšanai atbilstoši STCW 

kodeksa iedaļas A-I/6 prasībām un ir 

tiesīgs veikt Latvijas Jūras akadēmijas 

studentu apmācību profesionālajos 

studiju un mācību priekšmetos atbilstoši 

savai profesionālajai kvalifikācijai 

STCW kodeksa kompetenču standartu 

jomā. 

 

23.10.2014 LR IZM “Rīgas Pedogoģijas 

un izglītības vadības akadēmija” 

Sertifikāts Nr.04-17/14-318 (tiesības 

veikt pedagoģisko darbību) Programmas 

nosaukums: Pedagoģija (B) Programmas 

apjoms 80 stundas 

 

Jeroņins I.  

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JT 

Kravu apstrādes 

tehnoloģiju 

pārvaldība 

Joņina I. 

Latvijas Universitātes maģistra diploms 

Nr.4634 ieguvusi humanitāro zinātņu 

maģistra grādu filoloģijā ar izcilību. 

Latvijas Universitātes bakalaura diploms 

Nr. 2049 . ieguvusi humanitāro zinātņu 

bakalaura grādu filoloģijā. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

SK 

JT 

Angļu valoda. 

Jūrniecības angļu 

valoda. 

Akadēmiskā angļu 

rakstu valoda 

Kalniņš G. 

Latvijas Jūras akadēmijas diploms 

Nr.000152 ieguvis Inženierzinātņu 

bakalaura grādu mehānikā. Latvijas 

Republikas Satiksmes ministrijas 

Instruktora sertifikāts Nr.56 kvalifikācija 

kuģu speciālistu apmācīšanai un 

kompetences vērtēšanai atbilstoši STCW 

-78/95 prasībām. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JTN Kuģu menedžments. 

Kalve I. Dr.oec. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JTN 

Dokumentu 

noformēšana un 

pārvaldība 

Kanuševskis J. 

Liepājas Jūrniecības koledžas jūrskolas 

diploms par profesionālo vidējo izglītību 

Nr. 024103. piešķirta kvalifikācija 

sardzes stūrmanis. Latvijas Jūrnieku 

reģistra kompetences sertifikāts Nr.76/06. 

kvalifikācija - GMDSS universālais 

operators. Latvijas Jūrnieku reģistra 

kompetences sertifikāts Nr.99/07. 

kvalifikācija – sardzes stūrmanis uz 

kuģiem 500BT un lielākiem. Latvijas 

Jūrnieku reģistra kompetences sertifikāts 

Nr.199/11. vecākais stūrmanis uz kuģiem 

mazākiem par 3000BT. Novikontas Jūras 

koledžas kursu apliecība Nr. 37-079/10 

Apmācības kurss ro-ro tipa pasažieru 

kuģu personālam. LSC Marine Training 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JTN 

Kuģošanas drošība. 

Izdzīvošanas 

pasākumi jūrā. 

drošības pamatkurss 



Ltd. Kursu apliecība LK Nr.22080/08 

Drošības pamatkurss – atjaunošanas 

programma. LSC Marine Training Ltd. 

Kursu apliecība LK Nr.32096/03 Naftas 

ķīmijas un gāzes tankkuģu iepazīšanas 

kurss. Pamatjautājumi no 

MARPOL73/78. Novikontas Jūras 

koledžas kursu apliecība Nr.16-415/10 

paplašinātā apmācība ugunsdzēšanā. 

Mācību Centrs Forvaters Ltd. Nr. 169/11. 

Medicīniskā aprūpe. Latvijas Jūras 

administrācijas Jūrnieku reģistra Loča 

sertifikāts Nr.2/12. Valsts izglītības 

centra apliecība Nr.04-17/14-315 apguvis 

pedagogu profesionālās pilnveides 

moduļa programmu. 

08.07.2014. VAS “Latvijas Jūras 

administrācija” Jūrnieku reģistrs, 

Jūrnieku mācību kursu instruktora –

vērtētāja sertifikāts Nr.JR-310/14 

Sertifikāts izsniegts atbilstoši 2005.gada 

22.novembra noteikumu Nr.895 

“Jūrnieku sertificēšanas noteikumi” 

76.punkta prasībām. Sertifikāts apliecina, 

ka tā īpašnieks ir apmācīts pasniegšanas 

un vērtēšanas tehnikā, metodikā un 

praksē atbilstoši STCW Konvensijas 

noteikumu I/6 prasībām un ir tiesīgs veikt 

jūrnieku apmācību un novērtēšanu 

jūrnieku mācību kursos, atbilstoši savai 

profesionālajai kvalifikācijai. 

Karlsone V. 

Mašīnbūvniecības tehnoloģijas. 

Metālgriešanas mašīnu un instrumentu 

specialitāte. 1965.g. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

KM 

Inženiergrafika un 

tēlotāja ģeometrija 

Kasakovska.V. 

Latvijas Universitātes Moderno valodu 

fakultāte. Otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju programma –

tulks. 2007.g. Angļu valodas 

kvalifikācijas kursi svešvalodu 

pasniedzējiem Newnhamn valodu centrā 

Kembridžā. Lielbritānija.1995.g.; 

Latvijas Jūras akadēmijas organizētie 

kursi jūrniecības angļu valodā. Sertifikāti 

speciālistu apmācīšanai un kompetences 

vērtēšanai atbilstoši STCVV-78-/95 

prasībām. 1997.g.; 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KM 

KEA 

Angļu valoda. 

Jūrniecības angļu 

valoda 

Kasalis J. 

Latvijas Universitātes doktora diploms 

Nr.0013, ieguvis ekonomikas doktora 

zinātnisko grādu grāmatvedības un 

uzskaites teorijā. Latvijas Universitātes 

maģistra diploms Nr.002807 ieguvis 

ekonomikas maģistra grādu. Certificate 

of attendance October 02-05, 2013 – 

Opatija, Croatia “Global Business 

Conference”. Deutsche Bank, Frankfurte 

(Starptautisko darījumu finansēšana, 1 

mēnesis) 1994.g.  

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JTN 

JT 

Grāmatvedība un 

finanses.  

Kuģu un terminālu 

ekspluatācijas 

tehnoloģiju 

pārvaldība.  

Transporta 

ekonomika un 

finanses. 

Jūras transporta 

uzņēmumu 

ekonomika un 

finanses. 

Kokars J. 

LU Sociālo zinātņu maģistra grāds 

ekonomikā. 1999.g.; LR SM Instruktora 

sertifikāts Nr. 57; LJA Kursu apliecība 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KM 

KEA 

 

Tvaika katli. Kuģu 

palīgmehānismi un 

sistēmas. Transporta 



Nr. VA 496/01.Jūrniecības nozares 

vērtētāju apmācības kurss 18.05.2001.; 

UNITOR Welding Certificate Instructor 

Training Course. Metināšanas simulatoru 

kursi 15-23.03.2004.; Lovanium 

International Management Centre. „The 

management training program” 1991; 

Course diploma „Future in shipping”. 

03.03.1993.; Latvijas Biznesa skolas 

sertifikāts 05.-06.09.1996.; BSI Training 

Services. ISO 9000 Internal Auditor 

Course 20-22. 09.1999.; Sertifikāts 

„Train the trainers” ours 12-30.06.2000.; 

UNITEST Nr.IST-02/2001. Kuģu 

mašīntelpas  simulatoru kursi. 

21.09.2001.; Kredītmenedžmenta 

akadēmija Sertifikāts Nr.AA175. „Preču 

kredīts kā pārdošanas veicināšanas un 

debitoru vadības 

instruments”14.01.2001.; European 

Federation for Welding. Joining and 

Cutting diploma of European Welding 

Engineer. Diploma No.: D-SLV-18069-

1173-070625-012-EWF. 25.06.2007.; 

International Institute Of Welding 

diploma International Welding Engineer. 

Diploma No.: D-SLV-18069-1173-

070625-012-377IIW. 25.06.2007.; LU 

Sertifikāts Nr.005915 „Augstskolas 

didaktika: mūsdienu teorijas un 

prakse”04.02.2008.- 16.06.2008.; LR SM 

Kravas ekspeditoru Sertifikācijas 

komisijas sertifikāts Nr. 0371 „Par 

tiesībām nodarboties ar kravas 

ekspedīcijas pakalpojumiem”. 

27.08.2004.- 28.05.2008.; SIA LatConsul 

Biznesa konsultāciju un mācību centra 

Sertifikāts Nr.1472/09. „ES strukturālo 

fondu finansējums mazajiem un vidējiem 

uzņēmumiem Latvijā”02.04.2009.; 

UNITEST Marine Training Software. 

Simulators and Diesel Engine Testers Nr. 

IST-51/2011. 16.06.2011.; 

ekonomika un 

finanses.  

Koržeņevskis 

Ē. 

1971-25.06.1976  M. Frunzes vārdā 

nosauktā Augstākā Jūras karaskola 

Sanktpēterburga (Ļeņingrada)  Diploms 

Nr. Б-І 551225; LJA JTN RADAR-

ARPA simulātora Instruktors. (A-I/6)  

Sertifikāts; Jūrniecības nozares 

instruktoru un vērtētāju apmācības kurss” 

SERTIFIKĀTS IVA Nr.687/01; Lietuvas 

Jūras koledžas kursi. apmācību 

instruktors  „RADAR ARPA. ECDIS” 

SERTIFIKĀTS Nr. 14.06.2002. 

;”Transas Eurasia Ltd” . Sanktpēterburga 

apmācību instruktors. LRSM JD 

INSTRUKTORA  SERTIFIKĀTS reģ. 

Nr. JR 101/03 13.11.22003   (STCW 

KONVENCIJA I/6) LU „ Augstskolu 

didaktika: mūsdienu teorijas un prakses”. 

SERTIFIKĀTS Nr.005918 04.02.2008  

(160 st.). LRIZM  PIC „Augstskolu 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

RLS un ECDIS 

izmantošana. Kuģu 

sardzes 

nodrošināšana. RLS 

un ECDIS 

izmantošana kuģa 

vadīšanā. Kuģu 

vadīšana un 

manevrēšana 



didaktika: mūsdienu teorijas un prakses”. 

Apliecība Nr.2330 21. -24.03.2005 

Križus A. 

1989.-1995.Ļeņingradas 

(Sanktpēterburga)  admirāļa Makarova 

Augstākā Inženieru  jūrskola. Inženieris 

elektromehāniķis Diploms Nr.555221. 

14.06.1995; LR Diploms No 405/20011. 

I klases elektromehāniķis  19.11200. 

atbilstoši LR Jūrnieku sagatavošanas  un 

diplomēšanas 28.10.1997 noteikumiem 

Nr. 36 ir tiesīgs ieņemt amatu 

elektromehāniķis uz jebkura kuģa bez 

ģeneratora jaudas ierobežojuma;  1997. 

PACO Mārketinga un menedžmenta 

kursi; LU Pedagoģijas un mākslas 

fakultāte. Sertifikāts Nr. 012013 laika 

posmā no 01.02.2010 līdz 14.06.2010.  

Augstskolu didaktikas kursi: Mūsdienu 

teorija un prakse” (160 st.) Kursi: 

Didaktiskās teorijas un modeļi; Augstākā 

izglītība- tendences un studiju struktūras 

Eiropā; Izglītības kvalitāte: izpratne un 

novērtēšana 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

KM 

KEA 

Kuģu navigācijas 

tehniskie līdzekļi. 

Kuģu 

elektroiekārtas. 

Prakse 

elektrodarbnīcās. 

Kuģu elektroiekārtu 

tehniskā 

ekspluatācija. Kuģu 

elektroiekārtu 

tehniskā 

ekspluatācija 

  

   

Lauža G. 

Inženierzinātņu doktora grāds. 1992.g.; 

LR SM Instruktora sertifikāts Nr. 13; 

AMOS-D Certificate. Instructor course in 

AMOS Products. 27/9-22/10 1993; 

Apliecība IVA Nr. 711/01 Jūrniecības 

instruktoru un vērtētāju apmācības kurss. 

29.11.2001.; Sertifikāts „Train the 

trainers “ course 12-30.06.2000.; IZM 

PIC Apliecība Nr.2315 1. Modulis 

„Pedagoģijas un didaktikas pamati ” 36 

st.. 21.-21.-24.03.2005.; LR IZM PIC 

Apliecība Nr.2315 1. Modulis 

„Pedagoģijas un didaktikas pamati ” 36 

st. 21.-24.03.2005.; Sertifikāts 

Nr.004PRM-001 Sertifikāts 2008 

„Projektu vadība” 2008. Gada 31. 

Janvāris. 01. Februāris; Latvijas 

Elektroenerģētiķu biedrības Sertifikāts 

Nr.0326 Projektēt un ekspluatēt līdz 1 kV 

sprieguma celšanas iekārtu elektroietaises 

05.07.2000.- 05.07.2006.; RTU Apliecība 

Nr. 2066. Par zināšanu pārbaudi 

Elektrodrošībā  par elektroiekārtām ar 

spriegumu līdz 1000V. 25.05.2000.- 

06.07.2006.; LU Pedagoģijas. 

psiholoģijas un mākslas fakultāte 

Sertifikāts Nr.012015. „Augstskolas 

didaktika: mūsdienu teorijas un prakse” 

160 st. 4 KP. 14.06.2010. Valsts 

izglītības centra apliecība Nr.04-17/14-

321 apguvis pedagogu profesionālās 

pilnveides moduļa programmu. •

 Jūrnieku mācību kursu 

instruktora-vērtētāja sertifikāts Nr.JR-

259/13, izdevis VAS “Latvijas Jūras 

Administrācija” Jūrnieku reģistrs, 

2013.g. 

Kvalifikacijas kursi Hochschule 

EMDEN-LEER “Interactions in Student 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

KM 

KEA 

Elektrotehnika. 

Kuģu 

elektroiekārtas. 

Elektrotehnika un 

elektronika. Kuģu 

elektrotehnika un 

elektronika 



Life Cycle”, sertifikāts 2013.g. 

Sertifikāts Nr.04-17/14-321 par tiesībām 

veikt pedogoģisko darbību. Programma 

Pedagoģija, apjoms 80 stundas, izdevusi 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

akadēmija, 2014.g. 

Elektrodrošības kursi C elektrodrošības 

grupas piešķiršanai 16 stundu apjomā. 

Rīgas Tehniskā universitāte, Tehnogēnās 

drošības konsultatīvais un apmācību 

centrs, Apliecība Nr. 229, 2015. gada 12. 

oktobris. 

Leja E. 
Inženierzinātņu maģistrs. Sertifikāts 

Nr.P0543 Par pedagoģisko izglītību. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

KM 

Inženiergrafika un 

tēlotāja ģeometrija 

Leonovičš P. 

Augstākā jūras izglītība. inženieris kuģu 

mehāniķis. 1975.g.; Kvalifikācija 

inženieris-mehāniķis. 1994.g. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KM 

KEA 

Kuģu remonta 

tehnoloģija 

Lešinskis I. 

Augstākā. 1974-1979 Kaļiņingradas 

augstākā jūras karaflotes karaskola. 

Elektronavigācijas iekārtas. Specialitāte – 

Jūras karaflotes stūrmanis. Kvalifikācija- 

Inženieris –stūrmanis. ; PSRS AM 

Apliecība Reģ. Nr.294 izdota 1984. Jūras 

karaflotes ar Ļeņina ordeni apbalvotā 

Augstākais Spec. virsnieku Klases  

specialitāte 3.ranga pret zemūdeņu kuģa 

komandieris.  2. Diploms Savienoto 

valstu kara flotes koledža dibināta 

1884.g. (ģerbonis) Ņuporta. Rodas sala 

02841-1207.. 01.08.2001-14.07.2002. LU 

„Augstskolas didaktika: mūsdienu 

teorijas un prakse” 160/72   no 

04.02.2008-16.06.2008. Sertifikāts 

Nr.005930 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 
Navigācija. Taktiskā 

manevrēšana 

Lielbārde S. 

Lunds Universitet been awarded the 

degree of Master of Laws (2 years) in 

Maritime Law. Rīgas Juridiskās 

augstskolas maģistra diploms Nr.0075 

ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu 

tiesību zinātnē ar specializāciju 

starptautiskajās tiesībās un Eiropas 

tiesībās. Daugavpils Pedagoģiskās 

Universitātes bakalaura diploms 

Nr.001793 ieguvusi sociālo zinātņu 

bakalaura grādu psiholoģijā un izglītības 

psihologa kvalifikāciju. Rēzeknes 

Augstskolas augstākās profesionālās 

izglītības jurista diploms Nr.000840 

ieguvusi jurista kvalifikāciju.  

Studiju 

krusu 

pasniegšana 

JT 

Starptautisko jūras 

pārvadājumu 

tiesiskais 

regulējums.  

Jūras transporta 

uzņēmumu darbības 

organizācija un 

pārvaldība. 

 

Liepiņa V. 

1964.g. absolvē Latvijas Valsts 

universitātes Fizikas-matemātikas fak. 

Matemātikas nodaļu. Specialitāte: 

Matemātiķis-skaitļotājs 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KM Matemātika 

Lūkins K. 

Latvijas Jūrnieku reģistra kompetences 

sertifikāts Nr. 82/11 kvalifikācija sardzes 

stūrmanis uz kuģiem 500BT un 

lielākiem. Latvijas Jūras akadēmijas 

profesionālā bakalaura diploms Nr.0272 

ieguvis profesionālo bakalaura grādu 

jūras transportā un kuģa vadītāja 

kvalifikāciju. Transa Marine 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JTN 

Jūras pārvaldījuma 

tehnoloģija (1+SD). 

Kuģu sardzes 

nodrošināšana. 

Navigācija. Kuģu 

uzbūve un to 

ekspluatācija. 

Navigācija, SD. 



International Certificate TGS-IT-

21062905 COMPLETED Instructor 

operational training for GMDSS 

Simulator TGS – 5000.Latvijas Jūras 

akadēmijas profesionālā maģistra 

diploms Nr.0230 ieguvis profesionālo 

maģistra grādu jūras transportā. VAS 

Latvijas Jūras administrācijas jūrnieku 

reģistra jūrnieku mācību kursu 

instruktora – vērtētāja sertifikāts Nr.JR-

279/13. Valsts izglītības centra apliecība 

Nr.04-17/14-310 apguvis pedagogu 

profesionālās pilnveides moduļa 

programmu. 

23.10.2014 LR IZM “Rīgas Pedogoģijas 

un izglītības vadības akadēmija” 

Sertifikāts Nr.04-17/14-310 (tiesības 

veikt pedagoģisko darbību) Programmas 

nosaukums: Pedagoģija (B) Programmas 

apjoms 80 stundas 

 

 

 

Malahova I. Dr.sc.ing., RTU asoc.profesore 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JT Civilā aizsardzība 

Mašiņenkovs 

S. 

08.07.2014. VAS “Latvijas Jūras 

administrācija” Jūrnieku reģistrs, 

Jūrnieku mācību kursu instruktora –

vērtētāja sertifikāts Nr.JR-314/14 

Sertifikāts izsniegts atbilstoši 2005.gada 

22.novembra noteikumu Nr.895 

“Jūrnieku sertificēšanas noteikumi” 

76.punkta prasībām. Sertifikāts apliecina, 

ka tā īpašnieks ir apmācīts pasniegšanas 

un vērtēšanas tehnikā, metodikā un 

praksē atbilstoši STCW Konvensijas 

noteikumu I/6 prasībām un ir tiesīgs veikt 

jūrnieku apmācību un novērtēšanu 

jūrnieku mācību kursos, atbilstoši savai 

profesionālajai kvalifikācijai. 

 

 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JT-KV 

NAA; JT-

OKV 

Kuģošanas drošība 

Nikolajevs V. 

Ļeņingradas celulozes- papīra 

rūpniecības tehnoloģiskais institūts 

Rūpniecības siltumenerģētikas 

specialitāte Diploms Nr. 309546. 

29.06.1979.; 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KM.KEA 

Termodinamika un 

siltumpārvade. 

Siltumtehnika 

   

Osipenko A. 

Latvijas Jūras akadēmijas profesionālā 

bakalaura diploms  Nr.0410 11.01.2013. 

ieguvis profesionālo bakalaura grādu 

jūras transportā un kuģa mehāniķa 

kvalifikāciju.. Latvijas Jūras akadēmijas 

Jūrskolas diploms par profesionālo vidējo 

izglītību Nr. 049931. Latvijas Jūras 

reģistra kompetences sertifikāts Nr.15/13. 

kvalifikācija - sardzes mehāniķis uz 

kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750kW 

un lielāku. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KIN 
Kuģu dīzeļiekārtas 

un turbīnas 

Ozols U. 

SIA LAPA Ltd. Kursu apliecība LA Nr. 

02025/09 paplašinātā apmācība 

ugunsdzēšanā. SIA LAPA Ltd. Kursu 

apliecība LA Nr. 02004/09 drošības 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JTN 

Kuģošanas drošība 

sadaļā - drošības 

pamatkursa 

praktisko nodarbību 



pamatkurss – atjaunošanas programma. 

SIA LAPA Ltd. Kursu apliecība LA 

Nr.02011/09 kuģa glābšanas līdzekļu 

(izņemot ātrgaitas laivas) vadīšanas – 

atjaunošanas programma. Latvijas 

Jūrnieku reģistra kompetences sertifikāts 

Nr.456/06 kvalifikācija – sardzes 

mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju 

jaudu 750KW un lielāku. Latvijas Jūras 

akadēmijas diploms par pirmā līmeņa 

profesionālu augstāko izglītību. apguvis 

programmu kuģu mehānika un  ieguvis 

kvalifikāciju kuģu mehāniķis. 

vadīšana 

Pakalne S. 

Filologa angļu valodas pasniedzēja 

kvalifikācija. 1976.g.LR Satiksmes 

ministrijas Instruktora sertifikāts Nr.11. 

Starptautiskās Jūrniecības organizācijas 

jūrniecības angļu valodas pasniedzēju 

kvalifikācijas celšanas seminārs Polijā. 

Ščecinā. 2005.g. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

KM 

Angļu valoda. 

Jūrniecības angļu 

valoda 

Pastare I. 

Dabaszinātņu maģistra grāds ķīmijā. 

2003.; Vidusskolas ķīmijas skolotājas 

kvalifikācija. 20005. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 
Lietišķā ķīmija. 

Ķīmija 

Paulauskas V. 

Kauņas Tehniskās Universitātes 

habilitētā doktora diploms Nr.000146 

tehniskajā zinātnē. Kauņas Tehniskās 

Universitātes tehnisko zinātņu profesora 

atestāts Nr.009192. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JT 
Jūras transporta 

loģistika.  

Pavlovičs A. 

Augstākā. Kaspijas Augstākā Militārā 

Jūrskola. Diploms НВ № 782721. 30.06 

1989 Stūrmanis–inženieris; NATO 

Aizsardzības Koledža. Plānošanas 

speciālists Sertifikāts b. reģ. nr. LR JR 

Diploms Nr. 804/98  23.01.1998 

Kapteinis ( STCW -78/95 II/2 LR 

Apliecība Nr.297/96 12.04. 1996 STCW-

78 Apmācības Kurss par darbībām 

avāriju gadījumos  un ugunsgrēku 

dzēšanā uz kuģiem par apiešanos ar 

bīstamām kravām avāriju gadījumos un 

par dienesta noteikumiem uz naftas. 

gāzes tankkuģiem un ķīmisku kravu 

tankkuģiem. ka arī par izdzīvošanas 

paņēmieniem uz jūras. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

Jūrniecības 

astronomija. Kuģu 

vadīšana un sardzes 

dienests. Meklēšana 

un glābšana jūrā  

Pavlovskis J. 

Maģistra grāds filozofijā. 1996.g.; PIC 

Apliecība Nr.1747 „Aktīvās mācību 

metodes audzēkņu motivācijas 

sekmēšanai”. 2002.g. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JTN Filozofija 

Pimenova Ž. 

Latvijas Jūras akadēmijas profesionālā 

bakalaura diploms  Nr.365 ieguvusi 

profesionālo bakalaura grādu jūras 

transportā un kuģa vadītāja kvalifikāciju. 

Valsts izglītības centra apliecība Nr.04-

17/14-317 apguvis pedagogu 

profesionālās pilnveides moduļa 

programmu. 

08.07.2014. VAS “Latvijas Jūras 

administrācija” Jūrnieku reģistrs, 

Jūrnieku mācību kursu instruktora –

vērtētāja sertifikāts Nr.JR-311/14 

Sertifikāts izsniegts atbilstoši 2005.gada 

22.novembra noteikumu Nr.895 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JTN 

Kuģu uzbūve un 

teorija. kuģu kravu 

pārvadājumu 

tehnoloģija. 

personāla. kuģu 

tiltiņa komandas un 

resursu vadība. 



“Jūrnieku sertificēšanas noteikumi” 

76.punkta prasībām. Sertifikāts apliecina, 

ka tā īpašnieks ir apmācīts pasniegšanas 

un vērtēšanas tehnikā, metodikā un 

praksē atbilstoši STCW Konvensijas 

noteikumu I/6 prasībām un ir tiesīgs veikt 

jūrnieku apmācību un novērtēšanu 

jūrnieku mācību kursos, atbilstoši savai 

profesionālajai kvalifikācijai. 

Piotrovska N. 

Maģistra grāds pedagoģijā. 2008; 

Bakalaura grāds filoloģijā. 2002.; 

„Jūrniecības nozares instruktoru un 

vērtētāju apmācības kurss”. 2001.g. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

KEA 

Angļu valoda. 

Jūrniecības angļu 

valoda 

Plankova I. Docente. Jūras tiesību maģistre (L.LM.) 

Studiju 

krusu 

pasniegšana 

JT 
Jūras tiesību aktuālie 

aspekti 

Priednieks V. 

RTU Inženierzinātņu habilitētā doktora 

zinātniskais grāds diploma. 1998.g.; LR 

LJA Jūrniecības nozares vērtētāju 

apmācības kursu apliecība IVA Nr. 

705/01. 29.11.2001.; Certificate 

„Logistics and Supply Chain 

Management” 16.11.2001.; Valsts 

Aģentūras Kultūras Informācijas 

Sistēmas Apliecinājums Nr.1640. ISI 

Web of Knowledge elektronisko resursu 

izmantošana 26.10.2009.; Latvijas 

Nacionālā kvalitātes biedrība 

Sertifikācijas centrs Sertifikāts Nr.16-

2001-A. „Kvalitātes sistēmu vadītājs” 

12.02.2007.- 16.04.2011.; Active 

Management Sertifikāts Nr.011PRM-001 

Sertifikāts /2008. Projektu vadība 

31.01.2008.; Certificate of Attendance 

Regional Seminar and Workshop on 

Quality Standards Familiarization. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

KM 

KEA 

JT 

Kvalitātes vadība 

jūras transportā. 

Materiālu 

tehnoloģija. 

Elektriskie materiāli.  

Procesu kvalitātes 

vadība. 

Zinātniskie semināri 

Putāne V. 

Jurista kvalifikācija. 1985.g.; IMO 

Starptautiskais Jūras tiesību institūts. 

Malta. 2000.g. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV Jūras tiesības 

Reigase A. 

Latvijas Universitātes Maģistra diploms 

Nr.002820 ieguvusi ekonomikas maģistra 

grādu. Latvijas Universitāte. specialitāte - 

prečzinība un rūpniecības preču 

tirdzniecības organizācija. iegūts grāds- 

augstākās kvalifikācijas prečzinis. 

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas 

sertifikāts Nr.173 zvērinātu revidentu 

kvalifikācijas eksāmens. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JTN 
Grāmatvedība un 

finanses 

Reščenko P. 

Latvijas Jūrnieku reģistra kompetences 

sertifikāts Nr.228/07 Kvalifikācija – 

vecākais stūrmanis uz kuģiem 3000BT 

un lielākiem. IMO sertifikāts apguvis 

“IMO maritime security train – the 

trainer course”. Latvijas Republikas 

izglītības un zinātnes ministrijas 

profesionālās izglītības centra apliecība. 

apguvis “Pedagoģijas un didaktikas 

pamati”. Latvijas Jūras akadēmijas 

Inženiera diploms Nr.0028 ieguvis 

inženiera kuģu vadīšanā kvalifikāciju. 

08.07.2014. VAS “Latvijas Jūras 

administrācija” Jūrnieku reģistrs, 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JTN 

Aizsardzības kurss 

personālam ar 

aizsardzības 

pienākumiem 



Jūrnieku mācību kursu instruktora –

vērtētāja sertifikāts Nr.JR-309/14 

Sertifikāts izsniegts atbilstoši 2005.gada 

22.novembra noteikumu Nr.895 

“Jūrnieku sertificēšanas noteikumi” 

76.punkta prasībām. Sertifikāts apliecina, 

ka tā īpašnieks ir apmācīts pasniegšanas 

un vērtēšanas tehnikā, metodikā un 

praksē atbilstoši STCW Konvensijas 

noteikumu I/6 prasībām un ir tiesīgs veikt 

jūrnieku apmācību un novērtēšanu 

jūrnieku mācību kursos, atbilstoši savai 

profesionālajai kvalifikācijai. 

Rieksts V. 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 

Hidromeliorācija. 1954.g.;  3031990. 

Skolotāju IT kursu beigšanas apliecības 

Nr. 00-860D. „Datorzinību 

pamati”16.05.2000.; Rīgas Domes 

Izglītības. Jaunatnes un Sporta 

Departaments Tālākizglītības kursu 

beigšanas apliecība Nr. 03-1959 

„Saskarsmes pedagoģiski psiholoģiskie 

aspekti mūsdienu kontekstā” 

13.06.2003.; Rīgas Domes Izglītības. 

Jaunatnes un Sporta Departaments 

Tālākizglītības kursu beigšanas apliecība 

Nr.03- 2126. „Psiholoģiskie principi 

skolā”. 14.08.2003.; LR IZM Sertifikāts 

Nr. P0545 Pedagoģiskā izglītība 

30.08.2005.; IZM PIC Apliecība Nr.2318 

1. Modulis „Pedagoģijas un didaktikas 

pamati ” 36 st.. 21.-21.-24.03.2005.; 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

KM 

KEA 

Inženiergrafika un 

tēlotāja ģeometrija 

Rijkure A. 

Latvijas Universitātes doktora diploms 

Nr. 0567 ieguvusi ekonomikas doktora 

zinātnisko grādu Latvijas 

tautsaimniecībā. Latvijas Universitātes 

maģistra diploms Nr.014666 ieguvusi 

sociālo zinātņu maģistra grādu 

ekonomikā. Latvijas Lauksaimniecības 

Universitātes bakalaura diploms 

Nr.002671. ieguvusi ekonomikas 

bakalaura grādu. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JTN 
Ostu ekonomika un 

likumdošana 

Rijkuris G. 

LJA Profesionālā Maģistra Diploms 

Sērija PD E Nr.0067 12.02.2010 

Profesionālā maģistra grāds jūras 

transportā; LJA Inženiera DIPLOMS 

sērija PDA Nr.0023 19.06.2004. Ieguvis 

Inženiera – kuģu vadīšanā  kvalifikāciju 

Transas Marine International Certificate 

Tgs-It -21062903 27.06.2011-29.06.2011 

(3 Dienas) Instructor Operational 

Training for the following products 

GMDSS SIMULATOR TGS -5000 

LMA. Rīga Latvia 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 
Kuģu kravu 

pārvadājumu tehnol. 

Rožkalns R. 

Ārsta kvalifikācija (1989.g.) Sertifikāts 

Nr.247 par tiesībām nodarboties ar 

apmācību pirmās palīdzības sniegšanā. 

Sertifikāts Nr. 0361 Augstskolu 

didaktika: mūsdienu teorijas un prakse. 

Valsts izglītības centra apliecība Nr.04-

17/14-316 apguvis pedagogu 

profesionālās pilnveides moduļa 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

KM 

KEA 

Kuģošanas drošība 



programmu. 

08.07.2014. VAS “Latvijas Jūras 

administrācija” Jūrnieku reģistrs, 

Jūrnieku mācību kursu instruktora –

vērtētāja sertifikāts Nr.JR-313/14 

Sertifikāts izsniegts atbilstoši 2005.gada 

22.novembra noteikumu Nr.895 

“Jūrnieku sertificēšanas noteikumi” 

76.punkta prasībām. Sertifikāts apliecina, 

ka tā īpašnieks ir apmācīts pasniegšanas 

un vērtēšanas tehnikā, metodikā un 

praksē atbilstoši STCW Konvensijas 

noteikumu I/6 prasībām un ir tiesīgs veikt 

jūrnieku apmācību un novērtēšanu 

jūrnieku mācību kursos, atbilstoši savai 

profesionālajai kvalifikācijai. 

Sakss O. 

1964 – 1967. G. aspirantūra Rīgas 

Politehniskajā institūtā. spec. materiālu 

stiprība. 1952 – 1958. G. Ļeņingradas 

Kuģubūves institūts. Kuģubūves 

fakultāte. spec.: Kuģu būve un kuģu 

remonts. kvalifikācija -  inženieris kuģu 

būvētājs; LR Satiksmes ministrijas 

Instruktora sertifikāts Nr.42; 

Kvalifikācijas celšanas 2003.g apmācība 

Vācijas Germanisher Lloyd 

Brēmerhāfernas nodaļā (2003); 

Kvalifikācijas celšana Dānijas Jūras 

administrācijā (2001); Speciālistu 

apmācīšanas un kompetences vērtēšanas 

atbilstoši STCW-75/95 kursi. IMO Ro-

Ro prāmju drošības treniņkurss. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

KM 

KEA 

Kuģu uzbūve un 

teorija. Kuģu teorija 

Sausā M. 

Pētera Stučkas Latvijas Valsts 

Universitātes diploms ar izcilību Nr. 

935711 angļu valodas un literatūras 

specialitāte. I.M.T.A. certificate “Train 

the trainers”. Latvijas Republikas 

Satiksmes ministrijas Instruktora 

sertifikāts Nr.8 apliecība, ka kvalificēta 

kuģu speciālistu apmācīšanai un 

kompetences vērtēšanai atbilstoši STCW 

– 78/95. The college of St Mark and St 

John international education centre 

certificate “Teaching English for Specific 

Purposes”. Latvian Maritime Academy 

English Instructors Training Course 

certificate. Latvijas Universitāte maģistra 

grāds lingvistikā. The British Council 

ESP project ESPELL certificate. IMO 

certificate “Regional Maritime English 

instructors training course”. Istanbul 

Technical University Maritime Faculty 

Project on Improvement of Maritime 

Education Japan International 

Cooperation Agency. Active 

Management organizāciju vadības 

sistēmas “Projektu vadības” sertifikāts.  

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JTN Angļu valoda 

Skribis A. 

Novikontas Jūras koledžas kursu 

apliecība Nr.14a-593/12 05.06.2012 

apguvis mācību programmu “Drošības 

pamatkurss – atjaunošanas programma”. 

Latvijas Jūrnieku reģistra kompetences 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JTN 

Kuģošanas drošība 

sadaļā - drošības 

pamatkursa 

praktisko nodarbību 

vadīšana 



sertifikāts Nr.12/12 kvalifikācija – 

kapteinis līdz 200BT uz iekšējo ūdeņu 

kuģiem. Rīgas Tehniskās universitātes 

profesionālā bakalaura diploms Nr.3245. 

22.06.2010..  ieguvis profesionālā 

bakalaura grādu muitas un nodokļu 

administrēšanā un muitas iestādes 

struktūrvienības vadītāja kvalifikāciju. 

Liepājas jūrniecības koledžas diploms 

Nr.001260. 09.03.1996.. ieguvis profesiju 

kuģa vadītājs. kvalifikācija kuģa vadītājs 

līdz 200BT. Novikontas Jūras koledžas 

kursu apliecība Nr.13-010/12; 

24.05.2012 apguvis mācību programmu 

“Piekrastes radio operators” 

Smailys V. 

Ļeņingradas M. Kalinino politeghniskā 

institūta Habilitētā doktora diploms 

Nr.003066. Kauņas Tehniskās 

Universitātes profesora tehniskajās 

zinātnēs atestāts Nr.000809. 

Studiju 

krusu 

pasniegšana 

JT 

Jūras transporta 

ietekme uz apkārtējo 

vidi. 

Smith C. 

Institution of Mechanical 

Engineers.Ordinary National Diploma in 

Mechanical Engineering. 11.08.1959.; 

LR SM Jūrniecības Departaments 

Instruktora sertifikāts Nr 111; South 

Shields Marine and Technical College 

Grouped Course Certificate in Marine 

engineering workshop theory &practice. 

13.02.1961.- 14.07.1961; Certificate of 

Competency as First Class Engineer 

Steamship and Motorship No.: 124776. 

31.12.1976.; Merchant navy training 

board No.:05021. 30.05.1996.; Nutec. 

Course Certificate. Basic Sea Survival. 

No.: 0003504 21.03.1997.; South 

Tyneside College. Shipboard Safety 

Officers Course No.: NS/SSO/119809. 

19.11.1998.; AMOS- Certificate – For 

the completion of the AMOS Training 

Course in AMOS for Windows User 22-

25.09.1998.; Warsash Maritime Centre 

Certificate of Profinience in Medical 

First Aid Aboard Ship. No: 01/427. 

12.09.2001.; Certificate of Proficiency in 

Survival Craft and Rescue Boards 02.-

06.04.2001.; The Merchant Shipping 

(Training and Certification) Regulations 

1997. Chief Engineer. 30.11.2001. 

UNITEST Marine Training Software. 

Simulators and Diesel engine Testers 

Certificate No.IST- 53/2011; Warsash 

Maritime Centre Certificate of 

Profinience in Medical First Aid Aboard 

Ship. No: 01/427. 12.09.2001.; 

Certificate of Proficiency in Survival 

Craft and Rescue Boads 02.-06.04.2001.; 

The Merchant Shipping (Training and 

Certification) Regulations 1997. Chief 

Engineer. 30.11.2001.; 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KM 

KEA 

KV 

Jūrniecības angļu 

valoda. Risku 

analīze. darba 

drošība drošības 

organizācija. darba 

drošības gadījumu 

izpēte. Kuģu 

dīzeļiekārtas un 

turbīnas. Personāla 

vadība un apmācība. 

Sardzes dienests 

mašīntelpā. Kuģu 

palīgmehānismi un 

sistēmas. Risku 

analīze. darba 

drošības 

organizācija. darba 

drošības gadījumu 

izpēte. Kuģu 

energosistēmas. 

  

  

Sotņičenko A. 

Latvijas Jūras akadēmijas profesionālā 

bakalaura diploms  Nr.0252 ieguvis 

profesionālo bakalaura grādu jūras 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KIN 
Kuģu dīzeļiekārtas 

un turbīnas 



transportā un kuģa mehāniķa 

kvalifikācija. Latvijas Jūras akadēmijas 

profesionālā maģistra diploms Nr.0536 

ieguvis profesionālo maģistra grādu jūras 

transportā. Latvijas Nacionālās 

Aizsardzības akadēmijas sertifikāts 

Nr.3269 apguvis Jūras spēku virsnieku 

pamatapmācības kursu. 

Straumītis E. 

Latvijas Jūras akadēmijas diploms  

Nr.00173. 15.06.1996 ieguvis inženiera 

kvalifikāciju kuģu mehāniķu specialitātē; 

Latvijas Jūras akadēmija. bakalaura 

diploms Nr.000121. 15.06.1996. ieguvis 

inženierzinātņu bakalaura grādu 

mehānikā. Latvijas Jūrnieku reģistra 

kompetences sertifikāts Nr.767/04. 

kvalifikācija – vecākais mehāniķis uz 

kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 

3000kW un lielāku. SIA LAPA Ltd. 

Kursu apliecība LA Nr.29002/13 

Kvalifikācijas uzturēšanas kursi (kuģu 

mehāniķiem) 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KIN 
Sardzes dienests 

mašīntelpā 

Strausa S. 

Sporta pedagogs. fizikās audzināšanas 

skolotājs. peldēšanas treneris. fiziskās 

rehabilitācijas speciālists (19993.g.) 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

KM 

KEA 

Sports 

Šimkuva H. 

Maģistra grāds sociālajā darbā. 2008.g.; 

Vēsturnieka. vēstures un sabiedrības 

mācības pasniedzēja kvalifikācija. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

KM 

KEA 

JT 

Cilvēku attiecību 

psiholoģija. Latvijas 

kuģniecības 

vēsture.Pētniecības 

darba metodoloģija. 

Pedagoģija un 

psiholoģija 

Škapars R. 

Latvijas Universitātes profesora diploms 

Nr. 0215. ieguvis profesora akadēmisko 

nosaukumu ekonomikā. Rīgas tehniskās 

universitātes doktora diploms Nr.000823 

ieguvis ekonomikas doktora zinātnisko 

grādu. Latvijas Universitātes maģistra 

diploms Nr.000559 ieguvis ekonomikas 

maģistra grādu. Rīgas politiskā institūta 

diploms Nr.393371 29.01.1975. ieguvis 

celtniecības ekonomikas un organizācijas 

specialitāti. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JTN Ekonomika 

Šneiders A. 

Latvijas Universitātes maģistra diploms 

Nr. 012304 ieguvis sociālo zinātņu 

maģistra grādu tiesību zinātnē. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JTN 
Transporta 

likumdošana 

Šteinerts G. 

1959 –1965 – Ļeņingradas admirāļa 

Makarova Augstākā Inženieru Jūrskola. 

kuģu vadītājs – inženieris; LJA 

Jūrniecības nozares vērtētāju apmācības 

kursi. STCW 78/95 A-1/6 Sertifikāts Nr. 

2001 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

 
Jūras tiesības.  

Terebkovs A. 

Rīgas tehniskā universitāte. 

Inženierzinātņu doktora zinātniskais 

grāds. 2002.g.; LR SM Instruktora 

sertifikāts Nr. 17; Apliecība IVA Nr. 

713/01 Jūrniecības instruktoru un 

vērtētāju apmācības kurss. 29.11.2001.; 

Sertifikāts Nr. IST-31/2006. Instruktora 

30 st. Kursi „Medium Speed Engine 

Room Simulators MER2 Slow Speed 

Engine Room Simulator VER3 CBT 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

KM 

KEA 

Kuģu 

energoelektronika. 

Informācijas 

tehnoloģija. Kuģu 

mērtehnika. Kuģu 

informācijas 

tehnoloģijas 



Engineering Marine Training Software” 

23.06.2006.; Autodesk Certificate of 

Completion „AutoCAD Release 14 Level 

I Training” Nr.2054177. 02.07.1999.; 

Latvijas Elektroenerģētiķu biedrības 

Sertifikāts Nr.0503 Par Elektropiedziņas 

un automātikas iekārtu projektēšanu. 

ierīkošanu un remontu. ekspluatāciju. 

mērīšanu un pārbaudi. 19.12.2001.- 

19.12.2006.; LR IZM Sertifikāts par 

pedagoģisko izglītību. Nr. P0408. 

21.12.2004.; Sertifikāts AutoCAD 2005 

Essentials Training Nr. 2301943. 

21.07.2005.; LR IZM PID Apliecība Nr. 

2570. 6. Modulis „Mācību metodes 

specializācijas nozarē. Mācību 

priekšmetu metodika” 36. St. 25-

29.06.2007. Certificate of Complication 

„Creating and Presenting 3D Models” 

Nr.2441764. 13.03.2008.; Apliecības 

Nr.154-06 par elektrodrošības grupu no 

2006. Gada 16.marta- 2012. Gada 13. 

Aprīlim. 

Upītis G. 

Rīgas Tehniskās Universitātes doktora 

diploms Nr.000044 ieguvis 

inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu. 

Rīgas Politehniskā institūta diploms 

Nr.482080 precīzās mehānikas aparātu 

specialitāte.  

Studiju 

krusu 

pasniegšana 

JT 

Mašīnu un 

mehānismu 

datorprojektēšana.  

Pētniecības darba 

metodoloģija. 

Pētījumu datu 

apstrādes un analīzes 

metodes. 

 

Uzārs V. 

Maskavas Transporta inženieru institūts. 

Elektriskā transporta fak. Inženieris 

transporta sistēmu elektromehāniķis; LR 

Satiksmes ministrijas izdots Instruktora 

Sertifikāts Nr.2. (2000.g.) LR Jūrnieku 

reģistra sertifikāts N 336 par Konvencijas 

STCW-98/95 kursu beigšanu (1999.g.) 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KEA 

Kuģu 

elektroiekārtas. 

Kuģu elektroiekārtu 

tehniskā 

ekspluatācija 

  

Ūdris A. 

Rīgas Tehniskās Universitātes doktora 

diploms Nr. 000351 ieguvis 

inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu. 

Rīgas politehniskā institūta diploms Nr. 

357528 autoceļu specialitātē. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JTN 

JT 

Ostu hidrobūves 

Kuģu un terminālu 

ekspluatācijas 

tehnoloģiju 

pārvaldība 

Valbahs A. 

Baltijas Krievu institūta profesionālās 

augstākās izglītības diploms Nr.1445 

ieguvis jurista kvalifikāciju. Latvijas 

Universitātes pašvaldību un projektu 

vadības valsts mācību centra apliecība  

Nr. 2325 Darba aizsardzība. 

Starptautisko ekonomisko sakaru un 

muitas institūta inženierekonomikas 

fakultātes apliecība Nr.2877 apguva 

programmu – riska noteikšana un tā 

strukturizēta pārbaude. Valsts 

administrācijas skolas sertifikāts Nr.75 

korupcijas novēršana. Rīgas industriālā 

politehnikuma diploms ar izcilību 

Nr.057759 ieguvis metāla apstrāde ar 

griešanu specialitāti. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JTN 

Muitas darba 

organizācija un 

kontrole 

Vanaga L.R. 
Latvijas Valsts universitātes svešvalodu 

fakultātes filologa. angļu valodas 

Studiju 

kursu 
KV 

Angļu valoda. 

Jūrniecības angļu 



pasniedzēja kvalifikācija (1971.g.); 

Kvalifikācijas celšanas kursi LJA angļu 

valodas pasniedzējiem Plimutas 

universitātes profesora F.F. Vīksa vadībā 

(1997.g.) 

pasniegšana valoda 

Vanags J. 

RTU doktora diploms sērija D. Nr. 006 

ieguvis ekonomikas doktora zinātnisko 

grādu vadībzinātnes nozares 

uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē. 

Rīga 2004.g. 31. Maijā Reģ, Nr. 004 

RTU Maģistra diploms Nr. 001494 

RTU Inženierekonomikas fakult. Domes 

1999.g. 15. Jūnija lēmumu Nr. 18 

(ekonomikas zinātņu maģistra grāds 

uzņēmējdarbības organizēšanā). 

RTU profesora Diploms 2014. gada 31. 

martā lēmumu Nr. 579 

Ieguvis RTU prof. nosaukumu par izcilu 

pedagoģisko un zinātnisko darbību. 

RTU Bakalaura diploms Nr. 006823, ar 

Inženierekonomikas fakultātes Domes 

1997. 7. Jūlija lēmumu Nr. 42 

Inženierzinātņu Bakalaura grādu 

ekonomikā. 

 

Studiju 

kursu  

pasniegšana 

JT 

Pētniecības 

ekonomisko aspektu 

metodoloģija 

Veilande I. 

Maģistra grāds matemātikā (2001.g.); 

Sertifikāts Nr.05-2007-MG Akadēmiskā 

personāla kompetences paaugstināšanas 

un profesionālās pilnveides programmas 

„Studiju kvalitātes pilnveide” (2007.g) 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV Matemātika 

Ziņģis Ē. 

1993.-2010. Specializētie militārie 

kvalifikācijas kursi (Zviedrijas Krasta 

aizsardzības akadēmija. NAA. 

starptautiskās militārās mācību iestādes). 

1988.-1989 PSRS Karaflotes augstākie 

virsnieku kursi. Valsts izglītības centra 

apliecība Nr.04-17/14-322 apguvis 

pedagogu profesionālās pilnveides 

moduļa programmu. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana  

KV 

KEA 

Navigācija. 

Navigācijas pamati 

Zuts V. 

Certificate №. 2011-1. Instructor for 

GMDSS. Instructor`s Operational 

Training Course. GMDSS simulators 

TGS-4000/5000. Date: 22.02.2011-

22.03.2011. Lietuva (Klaipēda)  

Certificate TGS -IT-21062902 Transas 

Marine International Instructor 

Operational Training  (3days) for the 

following products GMDSS Simulator 

TGS -5000 Date: 27.06.2011-29.06.2011 

Certificate No G00258 Date: 24.03.2011 

Certificate  of radio operator for the 

global maritime distress and safety 

system GMDSS. Valsts izglītības centra 

apliecība Nr.04-17/14-309 apguvis 

pedagogu profesionālās pilnveides 

moduļa programmu. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

GMDSS kursi. 

Sakaru org. un 

GMDSS. Kuģu 

sardzes 

nodrošināšana. Kuģu 

sardzes 

nodrošināšana. 

sakaru organizēšana. 

radio navigācija un 

radiolokācijas 

sistēmas 

Zvaigzne A. 

Ļeņingradas Nahimova jūras skola. 

Frunzes kara skola. navigācijas inženieris 

– stūrmanis. ASV. Jūras spēku štāba 

koledža. Projektu vadīšanas un 

komercizglītības centra apliecība 

Nr.000318 apguvis kursu praktiskā 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JTN 

Kara jūrniecība. kara 

flotes vēsture. kara 

flotes kaujas 

līdzekļi. navigācija 

un locija. 



projektu vadīšana. 

Žavtkēvičs V. 

Latvijas Republikas Kompetences 

Sertifikāts Nr.641/05. kvalifikācija - 

Vecākais  stūrmanis uz kuģiem 3000GT 

un lielākiem. 30.03.2005. 

27.06.2013. VAS “Latvijas Jūras 

administrācija” Jūrnieku reģistrs, 

Jūrnieku mācību kursu instruktora –

vērtētāja sertifikāts Nr.JR-282/13 

Sertifikāts izsniegts atbilstoši 2005.gada 

22.novembra noteikumu Nr.895 

“Jūrnieku sertificēšanas noteikumi” 

76.punkta prasībām. Sertifikāts apliecina, 

ka tā īpašnieks ir apmācīts pasniegšanas 

un vērtēšanas tehnikā, metodikā un 

praksē atbilstoši STCW Konvensijas 

noteikumu I/6 prasībām un ir tiesīgs veikt 

jūrnieku apmācību un novērtēšanu 

jūrnieku mācību kursos, atbilstoši savai 

profesionālajai kvalifikācijai. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

Kuģu kravu 

pārvadājumu 

tehnolog. Personāla 

vadība. organ.. 

apmāc. 

Transporta loģistika 

 
 

                                

                                                                                                                                                                                                                                     
 

                                                                                                                                       2.pielikums 

 

 

 
LJA MATERIĀLI TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS 

Atbilstoši STCW 78 konvencijas 2010. gada protokola prasībām 

2015./2016. akad. gadā 
 

№  NOSAUKUMS 
Skaits/vienī

bas 
Auditorija Programma 

A. 
Trenažieri,  mācību laboratorijas, 

kabineti  
   

1 

Navigācijas trenažieris Transas 

„Navi Trainer Professional 5000” - 

ARPA / RADAR ar ECDIS 

12 darba 

vietas 
410/411 „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

2 

Navigācijas trenažieris Transas 

„Navi Trainer Professional 5000” - 

pilnas misijas navigācijas tiltiņš 

[ARPA/RADAR ar ECDIS un 

BRM] ar septiņiem vizualizācijas 

kanāliem 

1 komplekts 417 „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

3 
GMDSS stimulators Transas TGS-

5000 

10 darba 

vietas 
409 „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

4 
Tankkuģu kravu trenažieris (liquid 

cargo simulator) 

10 darba 

vietas 
314 „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

5 

Maritime Safety Management 

Support System Simulator (ietver 

SAR darbības simulatoru ar VHF 

GMDSS elementiem) 

3 darba 

vietas 
314 „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

6 

Mācību kabinets „Kuģu navigācijas 

tehniskie līdzekļi” ar tradicionāliem 

kuģu navigācijas tehniskiem 

līdzekļiem un Satelītkompasu PK -

2306 

1 komplekts 405 „Jūras transports –kuģa vadīšana” 



7 

Navigācijas klases (418. un 403. 

auditorijas) ar navigācijas kartēm un 

publikācijām ar 45 karšu galdiem 

2 kabineti 418/403 „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

8 

„Online Crew Management 

Software” – tiek izmantots uz 

līguma pamata 

1 vienība - „Ostu un kuģošanas vadība” 

9 

VHF (metru viļņi) radiostaciju 

komplekts ar DSC (Ciparu 

Selektīvais Izsaukums) 

1 komplets 409 „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

10 

MF/HF (vidējo viļņu/īsviļņu) 

radiostaciju komplekts ar DSC un 

Radiotelex 

1 komplets 409 „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

11 INMARSAT C satelītu radiostacija 1 komplets 409 „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

12 NAVTEX 1 komplets 409 „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

13 GPS 1 komplets 409 „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

 KIN    

1. 
Mašīntelpas trenažieris  UNITEST  8 darba 

vietas 
  

2. 
Mehāniskās darbnīcas – 
atslēdzniecība, darba mašīnas  

10 darba 
vietas 

  

3. 
Elektroiekārtu remonta darbnīca 5 darba 

vietas 
  

4. 
Metināšanas darbnīca  6 darba 

vietas 
  

5. Dīzeļdzinēju laboratorija  2 dzinēji    

6. Tvaika turbīnas klase  2. agregāti   

7. 
Materiālmācības un materiālu 
tehnoloģijas laboratorija  

5. darba 
vietas 

  

8. 
Hidraulikas un pneimatikas 
laboratorija 

10 darba 
vietas 

  

9. 
Kuģu automātikas stendi ar 
pneimatikas vadību 

  5 darba 
vietas 

(220.audit
orija) 

 

10. 

Programmējamie loģiskie 
kontrolleri (PLC) ar 
programmnodrošinājumu un 
izpildelementu moduļiem un 
datoriem to programmēšanai  

4 darba 
vietas 

(220.audit
orija). 

 

11. 

Firmas Lucas Nuelle PIC tipa 
programmējami mikroprocesoru 
komplekti ar 
programmnodrošinājumu.  

2 darba 
vietas (222.audit

orija) 
 

12. 

Firmas Lucas Nuelle 
vektorvadības konverteri ar 
asinhroniem motoriem un 
dinamisku bremzi to slogošanai. 

 
 2 darba 
vietas 

(209. 
auditorija) 

 

13. 

Firmas Lucas Nuelle stends ar 2-
ātrumu asinhrono motoru un 
līdzstrāvas motoru motoriem un 
dinamisku bremzi to slogošanai.  

1 darba 
vieta (209. 

auditorija) 
 

14. 
Baltkrievijā ražoti elektrisko 
mašīnu un elektrisko ķēžu 
laboratorijas stendi 

2 darba 
vietas 

(209. un 
210.audito

rija.) 
 

15. Kuģa automātiskās vadības 2 darba . (222.  



sistēmu modelēšanas stends  ar 
moduļveida blokiem un 
servodzinēju 

vietas auditorija) 

16. 
Elektronisko ierīču laboratorijas 
darbu moduļi komplektā ar 
elektrobarošanas iekārtu  

2 komplekti 
(222. 

auditorija.
) 

 

17. 
Elektrisko ķēžu laboratorijas 
stendi  

6 darba 
vietas 

(222.audit
orija). 

 

18. 

Elektrodarbnīcas aprīkotas ar 
elektrobarošanu, instrumentiem, 
mērinstrumentiem un darba 
rīkiem. 

10 darba 
vietas 

  

19. 

Kuģa elektrostacijas galvenā 
slēgdēļa panelis un agregātu 
komplekts ģeneratoru paralēlai 
darbībai. 
 Komplektācija: 

 motoru- ģeneratoru 
agregāti; 

 sinhronizācijas panelis ar 
manuālo sinhroskopu; 

 ģeneratoru aizsardzības 
automāti; 

izolācijas pretestības kontroles 
iekārta 

1 
komplekts 

  

     

B Aprīkojums, darba rīki    

1 
Navigācijas instrumenti: trīsstūris – 

transportieris 
92 gabali 

418/403/4

08/411 
„Jūras transports –kuģa vadīšana” 

2 
Navigācijas instrumenti: paralēlais 

lineāls 
79 gabali 

418/403/4

08/411 
„Jūras transports –kuģa vadīšana” 

3 Navigācijas instrumenti: cirkulis 21 gabali 408 „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

4 „Star Finder” 1 komplekts 211 „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

5 Zvaigžņu globusi  3 komplekti 211 „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

6 Sekstanti 10 gabali 418/211 „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

7 Protraktors 6 gabali 418 „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

 SK    

1 Magnetofoni, CD atskaņotāji 

Panasonic RX – D26,  
  4    

2 Kopētājs Toshiba e-studio 385s 1   

     

C 
Demonstrēšanas iekārtas, 

programmatūra 
   

1 
Programmatūra projektu vadībā 

„Microsoft Project 2007” 
2 licences - „Jūras transports” 

2 
Matemātisko aprēķinu 

programmatūra  „Mathcad 13” 
15 licences - „Jūras transports” 

3 
Loģistikas sistēmu modelēšanas 

programmatūra  „Service Model” 
15 licences - „Jūras transports” 

4 
Programmatūra Kvalitātes funkcijas 

izvērsuma īstenošanai „QFD 
2 licences - „Jūras transports” 



Capture Sowtware” 

5 
Vides modelēšanas programmatūra 

„CALPUFF View” 
1 licence - „Jūras transports” 

6 Programmatūra „Matlab”  1 licence - „Jūras transports” 

7 
Specializēta statistikas 

programmatūra „MINITAB-16” 
15 licences B2 „Jūras transports” 

8 
Portatīvie datori (lekciju 
sagatavošana/pasniegšana auditorijās) 

3 gabali 322 „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

9 
Portatīvie datori (lekciju 
sagatavošana/pasniegšana auditorijās) 

2 gabali 322 „Jūras transports” 

10 
Portatīvie datori (lekciju 
sagatavošana/pasniegšana auditorijās) 

3 gabali 322 „Ostu un kuģošanas vadība” 

11 
Projektori (prezentāciju 

pasniegšana) 
3 gabali 

126, 405, 

418 
„Jūras transports –kuģa vadīšana” 

12 
Portatīvie projektori (prezentāciju 

pasniegšana) 
1 gabals 322 „Jūras transports” 

13 
Projektori (prezentāciju 

pasniegšana) 
1 gabals 

126, 405, 

418 
„Ostu un kuģošanas vadība” 

14 Kopējamais aparāts 1 gabals 407 „Jūras transports – kuģa vadīšana” 

15 Printeris 2 gabali 407 
„Ostu un kuģošanas vadība” un 

„Jūras transports – kuģa vadīšana” 

16 
Programmatūra procesu kvalitātes 
vadībā „Quality Companion 3” 

15 licences - „Jūras transports” 

 KIN    

1. 
Dīzeļdzinēju sprauslu remonta 
stends  

1komplekts   

2. 
Iekšdedzes dzinēja gāzu spiediena 
cilindrā pārbaudes stends  

1 komplekts 
  

3. 
Mērinstrumenti, atslēdzniecības 
darba rīki 

5komplekti 
  

4. Materiālu paraugu raujamā iekārta 1 komplekts   

5. 
Materiālu triecienstigrības 
pārbaudes (svārstvesera) iekārta 

1 komplekts 
  

6. 
Materiālu paraugu cietības 
noteikšanas iekārta 

2 gab 
  

7. Makroskops 1 gab   

9. 
Trinokulārais metalurģiskais 
mikroskops 

1 gab 
  

10. 
Makro - un mikrošlifu 
izgatavošanas iekārta 

1 gab 
  

11. 
Analogie mēraparāti (ampērmetri, 
voltmetri, vatmetri) 

10 komplekti   

12. Analogie testeri 5 gab.   

13. Digitālie testeri  7 gab.   

14. Analogie megeri 2 gab.   

15. Ciparu megeri 1 gab.   

16. Osciloskopi 2 gab.   

17. 
Atslēdzniecības instrumentu 
komplekti 

3 gab. 
  

     

 VIK    



1 Dators Intel Capital 1 213 Matemātika 

2 Monitors Syncmaster 940N 1 213 Matemātika 

3 Klaviatūra 1 213 Matemātika 

4 Audio tumba KINYO 2 213 Matemātika 

5 Lāzerprinteris Laser SHOT LBP-1120 1 213 Matemātika 

6 Kopētājs Canon IR1022A 1 213 Matemātika 

7 Telefona aparāts Triatel 1 213 Matemātika 

8 Telefona aprāts iekšējiem sakariem 1 213 Matemātika 

     

1 Portatīvie datori 2 122 Ķīmija 

2 Projektors 1 122 Ķīmija 

3 Barošanas elelktriskais bloks  1 122 Ķīmija 

4 Elektriskais mēģeņu sildītājs 10 122 Ķīmija 

5 Ventilācijas skapis 1 122 Ķīmija 

6 Elektrolītiskie tiltiņi 10 122 Ķīmija 

7 Speciāls  metāla slēdzams skapis 
ķīmijas reaģentu uzglabāšanai 

1 122 Ķīmija 

8 Spectrapak-310, BoilerWater-TestRit 
Unitor chemicals 

20 122 Ķīmija 

9 Spectrapak-309, CoolingWater-
TestRit Unitor chemicals 

20 122 Ķīmija 

     

1 Līdzstrāvas barošanas bloks 1 312. 

un 

325. 

Fizika 

2 Spole ar lampiņu un spole ar 
pagarinātu serdi EM indukcijas 
demonstrēšanai 

1 312. 

un 

325. 

Fizika 

3 Metāla statīvs 2 312. 

un 

325. 

Fizika 

4 Atsvari 20 312. 

un 

325. 

Fizika 

5 Svārstu komplekts impulsa 
saglabāšanās demonstrēšanai 

1 312. 

un 

325. 

Fizika 

6 Dinamometrs 2 312. 

un 

325. 

Fizika 

7 Tangensgalvanometrs 1 312. 

un 

325. 

Fizika 

8 Magnēts 10 312. 

un 

325. 

Fizika 

9 Elektrostatikas eksperimentu 
komplekts 

1 312. 

un 

325. 

Fizika 

10 Elektromotora vienkāršots modelis 
demonstrācijām 

3 312. 

un 

Fizika 



325. 

11 Žiroskops 1 312. 

un 

325. 

Fizika 

D 
Mācību tabulas, gadagrāmatas un 

rokasgrāmatas 
   

1 Admiralty Tide Tables 16 gabali 403/418 „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

2 Astronomiskā gadagrāmata (55.lpp) 70 gabali 211 „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

3 

Manual for use by Maritime Mobile 

and Maritime Mobile- Satellite 

Services ITU 

1 gabals 409 „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

4 List of Coast Radio Stations ITU 3 gabali 409 „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

5 Admiralty list of radio signals 65 gabali 
403/409/4

18 
„Jūras transports –kuģa vadīšana” 

6 
Admiralty list of light and fog 

signals 
100 gabali 403/418 „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

7 Guide to port entry 13 gabali 403/418 „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

8 Inmarsat maritime handbook 3 gabali 409 „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

9 Handbook for GMDSS operators 1 gabals 409 „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

10 Ports and terminals guide 3 gabali 418 „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

11 Admiralty Sailing Directions 202 gabali 403/418 „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

12 Ships routeing 5 gabali 403/418 „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

13 Browns nautical almanac 15 gabali 418 „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

14 
NP 294 How to keep Your charts 

up-to-date 
9 gabali 418 „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

15 
Chart 

Symbols, Abbreviations and Terms  
3 gabali 418 „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

16 
Tabulated ranges of 

Natural Trigonometric Functions 
3 gabali 418 „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

17 GMDSS Manual, IMO 4 gabals 409 „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

18 List of Ship Stations, ITU 2 gabals 409 „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

19 

Model course 1.25, General 

Operator’s Certification for 

GMDSS, IMO (2015) 

1 gabals 409 „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

20 

Model course 1.26, Restricted 

Operator’s Certification for 

GMDSS, IMO (2015) 

1 gabals 409 „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

21 List of radiodetermination 1 gabals 409 „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

     

E Navigācijas kartes    

1 

Karte 1011 Baltijas jūra/Rīgas jūras 

līcijs, Ziemeļaustrumu daļa 1:100 

000 

83 gabali 418 

„Jūras transports –kuģa vadīšana” 

2 
Karte 1013 Baltijas jūra/Rīgas jūras 

līcijs, Irbes jūras šaurums 1:100 000 
77 gabali 418 

„Jūras transports –kuģa vadīšana” 

3 

Karte 1014 Baltijas jūra, No Irbes 

jūras šauruma līdz Ventspils ostai 

1:100 000 

75 gabali 418 

„Jūras transports –kuģa vadīšana” 

4 
Karte 1015 Baltijas jūra, No Ovīšu 

bākas līdz Pāvilostai 1:100 000 
25 gabali 418 

„Jūras transports –kuģa vadīšana” 

5 
Karte 1016 Baltijas jūra, No 

Pāvilostas līdz Šventojas ostai 1:100 
54 gabali 418 

„Jūras transports –kuģa vadīšana” 



000 

6 
Karte 1021 Baltijas jūra/Rīgas jūras 

līcijs 1:200 000 
1 gabals 418 

„Jūras transports –kuģa vadīšana” 

7 

Karte 1022 Baltijas jūra, No 

Ventspils līdz Ristnas bākai 1:200 

000 

1 gabals 418 

„Jūras transports –kuģa vadīšana” 

8 
Karte 1023 Baltijas jūra, No 

Ventspils līdz Klaipēdai 1:200 000 
53 gabali 418 

„Jūras transports –kuģa vadīšana” 

9 
Karte 1251 Baltijas jūra/Rīgas jūras 

līcijs 1:250 000 
12 gabali 418 

„Jūras transports –kuģa vadīšana” 

10 

Karte 1252 Baltijas jūra, No Irbes 

jūras šauruma līdz Gotlandes salai 

1:250 000 

43 gabali 418 

„Jūras transports –kuģa vadīšana” 

11 
Karte 2100 Baltijas jūra, Ventspils 

osta ar pieejām 1:10 000 
43 gabali 418 

„Jūras transports –kuģa vadīšana” 

12 
Karte 2102 Baltijas jūra, Rīgas ostas 

Ziemeļu daļa 1:10 000 
11 gabali 418 

„Jūras transports –kuģa vadīšana” 

13 
Karte 2103 Baltijas jūra, Rīgas ostas 

Dienvidu daļa 1:10 000 
21 gabali 418 

„Jūras transports –kuģa vadīšana” 

14 
Karte 2253 Baltijas jūra/Rīgas jūras 

līcijs, Rīgas osta ar pieejām 1:25 000 
2 gabali 418 

„Jūras transports –kuģa vadīšana” 

15 
Karte 2257 Baltijas jūra, Pieejas 

Ventspils ostai 1:25 000 
4 gabali 418 

„Jūras transports –kuģa vadīšana” 

16 
Karte 2259 Baltijas jūra, Pieejas 

Liepājas ostai 1:25 000 
100 gabali 418 

„Jūras transports –kuģa vadīšana” 

17 
Karte 3502 Baltijas jūra, Liepājas 

osta 1:5 000 
85 gabali 418 

„Jūras transports –kuģa vadīšana” 

18 
Karte 3531 Baltijas jūra/Rīgas jūras 

līcijs, Mērsraga osta 1:5000 
1 gabali 418 

„Jūras transports –kuģa vadīšana” 

F Mēbeles un cits aprīkojums    

1 Biroja krēsli (uz ritenīšiem) 18 gabali 411 „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

2 
Grāmatu plaukts/skapis 

2 gabali 
403/41

8 

„Jūras transports –kuģa vadīšana” 

3 
Slēdzams skapis mācību materiāliem 

docētājiem 
2 gabali 

403/41

8 

„Jūras transports –kuģa vadīšana” 

 VIK     

1 Rakstāmgalds  4 213 Matemātika 

2 Krēsls 4 213 Matemātika 

3 Krēsls biroja 5 213 Matemātika 

4 Grāmatu skapis ar plauktiem 2 213 Matemātika 

     

1 Grāmatu plaukts/skapis 2 122. Ķīmija 

2 Rakstāmgalds 2 122. Ķīmija 

3 Galdi –studentu darba vietas 6 122. Ķīmija 

4 Skapītis ar atvilktnēm ķīmijas 

piederumu glabāšanai 

4 122. Ķīmija 

     

1 Skapis ar plauktiem 5 312. 

un 

325. 

Fizika 

2 Rakstāmgalds 4 312. 

un 

Fizika 



325. 

 

 

                                
PLĀNOTIE MATERIĀLI TEHNISKIE LĪDZEKĻI 

atbilstoši STCW 78 konvencijas 2010.g protokola prasībām 

2016/2017. akad. gadā 

№ 
NOSAUKUMS skaits / 

vienības 
Programma 

A 
Trenažieri, mācību laboratorijas, 

kabineti  
 

1 

Datorprogramma „Port Management 

Information System” web sistēma, kas ir 

uzstādīta uz Transas serveriem ar piekļuvi 

tiem caur internetu 

1 vienība Ostu un kuģošanas vadība 

2 BNWAS 1 komplekts „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

3 
Datorklase ar 25 darba vietām un 

instruktora vietu un projektoru 
1 vienība „Ostu un kuģošanas vadība” 

4 
Akumulatoru lādēšanas iekārta ar 

akumulatoriem 
1 komplets „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

5 VDR 1 komplets „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

6. 
Gāzmetināšanas darba vietu izveidošana 
Mehāniskajās darbnīcās (apm. 4000Eur)  

 KIN 

7. 
Fizikā Elektrostatiskā mašīna C50315        

(200.00-500.00 eiro) 
1 gab VIK 

8. Tvaika un gāzes turbīnu iekartēs  1 komplekts KIN 

9.  
Praktiskais aprīkojums energoiekārtu 

apkopei  
1 komplekts KIN 

10.  Separatoru iekartēs 1kompleks KIN 

11. Saldēšanas un gaisa kondicionieru iekartēs  1 komplekts KIN 

12.  Palīgkatlu iekartēs  1 komplekts KIN 

13. 
Kompresoru un hidraulisko iekārtu 

aprīkojums  
1 komplekts KIN 

14. Ātrgaita laiva 1 gab. MC 

D Aprīkojums, darba rīki   

1 Star Finder 10 gab. „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

2. 
Elektriskā termoapstrādes mufeļu krāsns                       
(Apm.2500 EUR) 

1gab.  
KIN 

3. 
Portatīvais dators un projektors prezentāciju 

sniegšanai 
1 komplekts  

SK 

4. Kasešu/CD atskaņotāji 4 komplekti SK 

    

E 
Mācību tabulas, gadagrāmatas un 

rokasgrāmatas 
  

1 
 Rapid sight reduction tables for navigation 

(1 daļa) 
10 gabali „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

2 Norie’s Nautical Tables 10 gabali „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

3 Bridge Procedures guide, 5th edition, 2016 1 gabals „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

4 
Cambridge Grammar for IELTS SBk + CD + 
Key 

2 gab. 
SK 

5 
Cambridge Vocabulary for IELTS + CD + 
Key 

2 gab. SK 



6 
Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced 
+ CD + Key 

2 gab. SK 

7 
IELTS Trainer Practice Tests + Key + CDs 
(3) 

2 gab. SK 

8 
Objective IELTS Advanced Self Study SBk 
+ CD-ROM 

2 gab. SK 

9 
Improve Your Skills for IELTS 6-7.5. 
Reading SBk + Key 

2 gab. SK 

10 
Improve Your Skills for IELTS 6-7.5. 
Listening + Speaking SBk + Key 

2 gab. SK 

11 Direct to IELTS SBk + Webcode + Key 2 gab. SK 

12 How to Teach Vocabulary 2 gab. SK 

13 Mission IELTS 2  Academic TBk 2 gab. SK 

14 Mission IELTS 2 Academic SBk 2 gab. SK 

15 
English Phrasal Verbs in Use + Key 
(Advanced) 

2 gab. SK 

16 
Oxford Word Skills Advanced Idioms and 
Phrasal Verbs 

2 gab. SK 

17 
Cambridge Grammar for IELTS SBk + CD + 
Key 

2 gab. SK 

18 
Test Your English Vocabulary in Use 
Advanced 2e 

2 gab. SK 

19 
Oxford English Grammar Course Advanced 
+ CD-ROM + Key 

2 gab. SK 

20 Longman Advanced Learners' Grammar 2 gab. SK 

21 How to Teach Speaking 2 gab. SK 

22 Ready for IELTS CBk + Key + CD-ROM 2 gab. SK 

23 
Cambridge Grammar for IELTS SBk + CD + 
Key 

2 gab. SK 

24 
Cambridge Vocabulary for IELTS + CD + 
Key 

2 gab. SK 

25 
Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced 
+ CD + Key 

2 gab. SK 

26 
IELTS Trainer Practice Tests + Key + CDs 
(3) 

2 gab. SK 

27 

David Halliday, Robert Resnick,Jearl 

Walker “Fundamentals of Physics”( 150.00-

200.00 eiro gabalā) 

 2 gab. Fizikā: VIK 

F Mēbeles un cits aprīkojums   

1 
Biroja krēsli (augstie priekš navigācijas 

galdiem) 
20 gabali „Jūras transports –kuģa vadīšana” 

2 Grāmatu skapis ar plauktiem  2 gab. SK 

3 Rakstāmgaldi pasniedzējiem ar skapīšiem 3 gab. SK 

4 Biroja krēsli pasniedzējiem (uz ritenīšiem) 8 darba vietām SK 

5 Krēsli 7 gab. SK 

6 Drēbju pakaramais 1 gab. SK 

7 

Skapis ar plauktiem ķīmijas laboratorijā 

aparātu, stikla trauku un metodisko līdzekļu  

glabāšanai (150.00-200.00 eiro) 

2 gab. VIK 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                                              

 

 

 

 

                                                        

 

                 
3.pielikums 

Studiju programmas „Jūras transports-kuģa vadīšana” 

 
P4-2-1 LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA Apstiprināts: 

Studiju pamatplāns  JŪRAS TRANSPORTA NODAĻA LJA Senātā,  

V320.06-01 (Red-10) Studiju plāns V366.15-01 (Redakcija-1) Protokols Nr.______, 

apstiprināts  LJA studiju programma: JŪRAS TRANSPORTS-KUĢA VADĪŠANA” (kods 42525); ___.____.2015.g. 

LJA Senātā Studiju līmenis: Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studijas; _________ A. Zvaigzne 

Pr.Nr. 166, 29.06.2015. Kvalifikācijas līmenis un nosaukums: 5; profesionālā bakalaura grāds jūras transportā, kuģa vadītājs;  

 Studiju īstenošanas ilgums, veids un forma: 4,3 gadi pilna laika studiju  klātienē  

 Studiju apjoms: 188 Latvijas kredītpunkti (KP), 282 ECTS kredītpunkti;   

 Uzņemšanas prasības: Vidēja vispārējā vai vidējā profesionālā;   

 Turpmākās studiju iespējas: Tiesības studēt maģistrantūrā; Uzņemšana ar 

 Profesionālais statuss: Tiesības saņemt kuģa vadītāja kvalifikācijas dokumentu; 2015./2016 ak. gadu 

STUDIJU KURSI KP 

A
u

d
it

o
ri

ju
 s

tu
n

d
a
s Kontroles veidi  Kursi, semestri, māc. ned. un pārb. ned. sadalījums, st. sk. ned., KP 
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vē
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n
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(s
e
m

.)
 I. kurss II. kurss III. kurss IV. kurss V. k. 

1. sem. 2. sem. 3. sem. 4.  5. sem. 6. sem. 7.  8. sem. 9. sem 

16+3 18+3 16+3 - 16+3 18+3 - 18+3 16 

  1ned.   2ned.  1ned.  

St./Kp St./Kp St./Kp - St./Kp St./Kp - St./Kp St./Kp 

A. Obligātie studiju kursi 118 3100 - - 27,5/18 30/21 22,5/17 - 29,5/19 26,5/20 - 28/18 30/5 

A-1. Vispārizglītojošie studiju kursi 20 489   9/6 13,5/10 3/2  - // - -//-  3/2 - // - 

1 Angļu valoda 9 225 1,2,3  6*/4 4,5*/3 3*/2       

2 Cilvēku attiecību psiholoģija 2 54  2  3/2        

3 Filozofija 2 54  2  3/2        

4 Latvijas kuģniecības vēsture 2 48 1  3*/2         

5 Personāla, kuģa tiltiņa komandas un 

resursu vadība   

2 54  8        3/2  

6 Sports                                        K 1 27  2  1,5/1        

7 Transporta ekonomika, SD** 2 27  2,SD-2  1,5/1+1        

A-2. Nozares teorētiskie pamatkursi 37 956   13,5/9 9/6 9/6  12,5/8 9/6  4/2 - // - 

1 Civilā aizsardzība                     1 27  6      1,5/1    

2 Darba aizsardzība un likum-na K 2 51  1,6 1,5/1     1,5/1    

3 Elektrotehnika un elektronika 2 48  1 3/2         

4 Fizika 4 102 3 2  3/2 3*/2 J   J   

5 Informācijas tehnoloģija 2 48  1 3/2         

6 Inženiergrafika  1 24  1 1,5/1   Ū   Ū   

7 Jūras tiesības 2 48  5     3/2     

8 Jūrniecības angļu valoda 8 222 5,6 8    R 6*/4 3*/2 R 4/2  

9 Kuģu menedžments                  2 51  5, 6     1,5/1 1,5/1    

10 Kvalitātes vadība jūras transp.  1 27  6    A  1,5/1 A   

11 Ķīmija                                        2 59  2, 5  1,5/1   2/1     

12 Matemātika 9 225 1,2,3  4,5*/3 4,5*/3 4,5*/3 S   S   

13 Tehniskā mehānika  1 24  3   1,5/1       

A-3. Nozares profesionālās  61 1655   5/3 7,5/5 10,5/9  17/11 17,5/14  21/14 30/5 

specializācijas studiju kursi - - - - - - -  - -  - - 

1 Jūrniecības astronomija 4 108 6 3,9   1,5/1   3*/2   6/1 

2 Kuģošanas drošība 7 211  2,3,6,8  3/2 1ned/2-67st    2 ned/2-60st 1 ned/1-30st  

3 Kuģu energosistēmas un 

elektroiekārtas                          

 3 78  2, 3  3/2 1,5/1 P   P   

4 Kuģu kravu pārvadājumu tehnol. 4 100 5 8     4*/3   2/1  

5 Kuģu navigācijas tehn. līdzekļi 4 102 8 5    R 3/2  R 3*/2  

6 Kuģu sardzes nodrošināšana  4 108 8 3,6,9   1,5/1   1,5/1  1,5*/1 6/1 

7 Kuģu teorija, SD** 4 78 8 2,5,SD-8  1,5/1  A 1,5/1  A 1,5*/1+1  

8 Kuģu uzbūve un to ekspluatācija 4 105 1 8,9 3*/2       1,5/1 6/1 

9 Kuģu vadīšana, manevrēšana un SAR                                      5 135 6 5,8,9    K 1,5/1 3*/2 K 1,5/1 6/1 

10 Navigācija, SD**                      9 207 3,6 5, SD-6, 9   3*/2 S 3/2 4,5*/3+1 S  6/1 

11 Navigācijas meteoroloģija        2 60  3,6   1,5/1   2/1    

12 Radionavigācija un sakaru tehniskie 

līdzekļi                       

2 64  1, 5 2/1   E 2/1  E   

13 RLS un ECDIS izmantošana kuģa 

vadīšanā 

3 108 8 6      2/1  4*/2  

14 Sakaru organizācija un GMDSS   4 140 8 5     2/1   6/3*  

15 Vides piesārņojuma novēršana  2 51  3,6   1,5/1   1,5/1    

B. Brīvās izvēles studiju kursi 6 129  1,3,6,8 1,5/1  1,5/2   1,5/1  3/2   

C. Prakse un praktiskā apmācība  52 -      26   26   

1. Jūras prakse 52 -  4,7    -/26   -/26   

2. Kuģa darbi 0 -  2,3  *** ***       

D. Valsts pārbaudījums 12 -            



1 Jūrniecības angļu valoda  1 - 8         -/1-VP  

2 Eksāmens specialitātē 1 - 9          -/1-VP 

3 Diplomdarbs 10 -  9         -/10VP 

KOPĀ (Aud. st.,) - 3229  29 30 24 - 29,5 28 - 31 30 

KOPĀ (Kredītpunkti) 188 -  19 21 19 -/26 19 21 -/26 21 16 

   Eksāmeni: 4 2 4 - 2 4 - 6 1 

Studiju plāns akceptēts JTN sēdē, Protokols Nr. ____; ____._____.2015.g.     PIEZĪMES: * -eksāmens, ** -SD -studiju darbs (1KP); 

 8.sem. brīvajā izvēlē tiek piedāvāti ECDIS kursi. 

Saskaņots: Studiju programmas direktors ____________________ Kuģu Inženieru nodaļas direktors______________ *** - Kuģa darbos jānostrādā 8 stundas norādītajā sem.  

 Jūras Transporta nodaļas direktors________________ Svešvalodu katedras vadītāja__________________ Studiju daļas vadītāja___________________________ 

 KVS vadītāja __________________________________ Vispārējās Izglītības katedras vadītāja___________ Mācību centra direktora p.i.______________________ 

 

 

 



 
P4-2-1 LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA Apstiprināts: 

Studiju pamatplāns  JŪRAS TRANSPORTA NODAĻA LJA Senātā,  

V320.06-01 (Red-10) Studiju plāns V369.15-01 (Redakcija-1) Protokols Nr.______, 

apstiprināts  LJA studiju programma: JŪRAS TRANSPORTS-KUĢA VADĪŠANA” (kods 42525); ___.____.2015.g. 

LJA Senātā Studiju līmenis: Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studijas; _________ A. Zvaigzne 

Pr.Nr. 166, 29.06.2015. Kvalifikācijas līmenis un nosaukums: 5; profesionālā bakalaura grāds jūras transportā, kuģa vadītājs;  

 Studiju īstenošanas ilgums, veids un forma: 4,3 gadi pilna laika studiju  klātienē  

 Studiju apjoms: 188 Latvijas kredītpunkti (KP), 282 ECTS kredītpunkti;   

 Uzņemšanas prasības: Vidēja vispārējā vai vidējā profesionālā;   

 Turpmākās studiju iespējas: Tiesības studēt maģistrantūrā; Uzņemšana ar 

 Profesionālais statuss: Tiesības saņemt kuģa vadītāja kvalifikācijas dokumentu; 2015./2016 ak. gadu 

STUDIJU KURSI KP 

A
u

d
it

o
ri

ju
 s

tu
n

d
a
s Kontroles veidi  Kursi, semestri, māc. ned. un pārb. ned. sadalījums, st. sk. ned., KP 

 

E
k
sā

m
en

i 

Ie
sk

a
it

e
, 

A
iz

st
ā
vē

ša
n

a
 

(s
e
m

.)
 I. kurss II. kurss III. kurss IV. kurss V. k. 

1. sem. 2. sem. 3. sem. 4.  5. sem. 6. sem. 7.  8. sem. 9. sem 

16+3 18+3 16+3 - 16+3 18+3 - 18+3 16 

  1ned.   2ned.  1ned.  

St./Kp St./Kp St./Kp - St./Kp St./Kp - St./Kp St./Kp 

A. Obligātie studiju kursi 118 3100 - - 27,5/18 30/21 22,5/17 - 29,5/19 26,5/20 - 28/18 30/5 

A-1. Vispārizglītojošie studiju kursi 20 489   9/6 13,5/10 3/2  - // - -//-  3/2 - // - 

1 Angļu valoda 9 225 1,2,3  6*/4 4,5*/3 3*/2       

2 Cilvēku attiecību psiholoģija 2 54  2  3/2        

3 Filozofija 2 54  2  3/2        

4 Latvijas kuģniecības vēsture 2 48 1  3*/2         

5 Personāla, kuģa tiltiņa komandas un 

resursu vadība   

2 54  8        3/2  

6 Sports                                        K 1 27  2  1,5/1        

7 Transporta ekonomika, SD** 2 27  2,SD-2  1,5/1+1        

A-2. Nozares teorētiskie pamatkursi 37 956   13,5/9 9/6 9/6  12,5/8 9/6  4/2 - // - 

1 Civilā aizsardzība                     1 27  6      1,5/1    

2 Darba aizsardzība un likum-na K 2 51  1,6 1,5/1     1,5/1    

3 Elektrotehnika un elektronika 2 48  1 3/2         

4 Fizika 4 102 3 2  3/2 3*/2 J   J   

5 Informācijas tehnoloģija 2 48  1 3/2         

6 Inženiergrafika  1 24  1 1,5/1   Ū   Ū   

7 Jūras tiesības 2 48  5     3/2     

8 Jūrniecības angļu valoda 8 222 5,6 8    R 6*/4 3*/2 R 4/2  

9 Kuģu menedžments                  2 51  5, 6     1,5/1 1,5/1    

10 Kvalitātes vadība jūras transp.  1 27  6    A  1,5/1 A   

11 Ķīmija                                        2 59  2, 5  1,5/1   2/1     

12 Matemātika 9 225 1,2,3  4,5*/3 4,5*/3 4,5*/3 S   S   

13 Tehniskā mehānika  1 24  3   1,5/1       

A-3. Nozares profesionālās  61 1655   5/3 7,5/5 10,5/9  17/11 17,5/14  21/14 30/5 

specializācijas studiju kursi - - - - - - -  - -  - - 

1 Jūrniecības astronomija 4 108 6 3,9   1,5/1   3*/2   6/1 

2 Kuģošanas drošība 7 211  2,3,6,8  3/2 1ned/2-67st    2 ned/2-60st 1 ned/1-30st  

3 Kuģu energosistēmas un 

elektroiekārtas                          

 3 78  2, 3  3/2 1,5/1 P   P   

4 Kuģu kravu pārvadājumu tehnol. 4 100 5 8     4*/3   2/1  

5 Kuģu navigācijas tehn. līdzekļi 4 102 8 5    R 3/2  R 3*/2  

6 Kuģu sardzes nodrošināšana  4 108 8 3,6,9   1,5/1   1,5/1  1,5*/1 6/1 

7 Kuģu teorija, SD** 4 78 8 2,5,SD-8  1,5/1  A 1,5/1  A 1,5*/1+1  

8 Kuģu uzbūve un to ekspluatācija 4 105 1 8,9 3*/2       1,5/1 6/1 

9 Kuģu vadīšana, manevrēšana un SAR                                      5 135 6 5,8,9    K 1,5/1 3*/2 K 1,5/1 6/1 

10 Navigācija, SD**                      9 207 3,6 5, SD-6, 9   3*/2 S 3/2 4,5*/3+1 S  6/1 

11 Navigācijas meteoroloģija        2 60  3,6   1,5/1   2/1    

12 Radionavigācija un sakaru tehniskie 

līdzekļi                       

2 64  1, 5 2/1   E 2/1  E   

13 RLS un ECDIS izmantošana kuģa 

vadīšanā 

3 108 8 6      2/1  4*/2  

14 Sakaru organizācija un GMDSS   4 140 8 5     2/1   6/3*  

15 Vides piesārņojuma novēršana  2 51  3,6   1,5/1   1,5/1    

B. Brīvās izvēles studiju kursi 6 129  1,3,6,8 1,5/1  1,5/2   1,5/1  3/2   

C. Prakse un praktiskā apmācība  52 -      26   26   

1. Jūras prakse 52 -  4,7    -/26   -/26   

2. Kuģa darbi 0 -  2,3  *** ***       

D. Valsts pārbaudījums 12 -            

1 Jūrniecības angļu valoda  1 - 8         -/1-VP  

2 Eksāmens specialitātē 1 - 9          -/1-VP 

3 Diplomdarbs 10 -  9         -/10VP 

KOPĀ (Aud. st.,) - 3229  29 30 24 - 29,5 28 - 31 30 

KOPĀ (Kredītpunkti) 188 -  19 21 19 -/26 19 21 -/26 21 16 

   Eksāmeni: 4 2 4 - 2 4 - 6 1 

Studiju plāns akceptēts JTN sēdē, Protokols Nr. ____; ____._____.2015.g.     PIEZĪMES: * -eksāmens, ** -SD -studiju darbs (1KP); 

 8.sem. brīvajā izvēlē tiek piedāvāti ECDIS kursi. 

Saskaņots: Studiju programmas direktors ____________________ Kuģu Inženieru nodaļas direktors______________ *** - Kuģa darbos jānostrādā 8 stundas norādītajā sem.  

 Jūras Transporta nodaļas direktors________________ Svešvalodu katedras vadītāja__________________ Studiju daļas vadītāja___________________________ 

 KVS vadītāja __________________________________ Vispārējās Izglītības katedras vadītāja___________ Mācību centra direktora p.i.______________________ 



4.pielikums 
Studiju programmas „Kuģu vadīšana” 2.līmenis studiju plāns 

 
P 4-2-1 V   LATVIJAS  JŪRAS  AKADĒMIJA Apstiprināts: 

Studiju programma  JŪRAS  TRANSPORTA  NODAĻA LJA Senātā  

V310(Red-III)  Studiju pamatplāns V310 (Redakcija-4) Protokols Nr ___, 01.07.2014.g. 

apstiprināta  LJA prorektora p.i.______________ A. Zvaigzne 

LJA Senātā     

Protokols Nr.96 LJA studiju programma:  “KUĢU  VADĪŠANA” - kods 44525 

28.05.2007. Studiju līmenis:  Profesionālās augstākās izglītības studijas; 
 Kvalifikācijas līmenis un nosaukums: 5; Inženieris kuģu vadīšanā; 

 

Studiju programma 

Studiju īstenošanas ilgums, veids un forma: 2 gadi pilna laika vai 3 gadi nepilna laika studijas, klātiene un 

neklātiene; 

V310(Red-0) Studiju apjoms: 90 Latvijas kredītpunkti (KP), 135 ECTS kredītpunkti; 

saskaņota Uzņemšanas prasības:               1.līmeņa profesionālā augstākā jūrnicības izglītība; 
Latvijas Jūrnieku  Turpmākās studiju iespējas: Tiesības studēt maģistrantūrā; 

reģistrā Profesionālais statuss:               Tiesības saņemt kuģa virsnieka kvalifikācijas dokumentu; 

   Sākot ar 2014./2015. akad.gad. uzņemšanu 
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3./4. kurss 4./5. kurss 

5./7. 

sem. 

6./8. 

sem. 

7./9. 

sem. 

8./10.sem. 

16 /KP 18/KP 22/KP 16 /KP 12/KP 

A.OBLIGĀTIE  STUDIJU  KURSI 50 1206    28,5/19 27/18 - 16,5/13 - 

A-1. Vispārizglītojošie studiju kursi 9 222    10,5/7 3/2 - - - 

1 Angļu valoda 3 72 5/7   4,5*/3     

2 Cilvēku attiecību psiholoģija 2 48  5/7  3/2     

3 Filozofija 2 48  5/7  3/2     

4 Latvijas kuģniecības vēsture                       K 2 54  6/8   3/2    

A-2. Specializācijas studiju kursi 21 531    15/10 13,5/9  3/2 - 

1 Drošums jūras transportā 2 54  6/8   3/2    

2 Fizika 2 54 6/8    3*/2 J   

3 Informācijas tehnoloģija                            K 2 48  5/7  3/2     

4 Jūras tiesības 2 48  8/10    Ū 3/2  

5 Kravu pārvadājumu plānošana 1 24  5/7  1,5/1     

6 Kuģošanas drošība 2 48  5/7  3/2  R   

7 Kuģu tehniskais menedžments 1 27  6/8   1,5/1    

8 Ķīmija 2 54  6/8   3/2 A   

9 Matemātika 4 102 5/7; 6/8   3*/2 3*/2    

10 Tehniskā mehānika  2 48  5/7  3/2  S   

11 Žiroskopu teorijas pamati 1 24  5/7  1,5/1     

A-3.Nozares profesionālās special. studiju kursi 20 453    3/2 10,5/7  13,5/11 - 

1 Jūrniecības angļu valoda 5 129 6/8 8/10   4,5*/3  3/2  

2 Jūrniecības astronomija 1 24  6/8   1,5/1 P   

3 Kuģu kravu pārvadājumu tehnoloģija 1 24  8/10     1,5/1  

 Kuģu kravu pārvadājumu tehnoloģija -SD 1 -   Sd-8/10   R SD/1  

4 Kuģa sardzes vadīšana 3 72  8/10     4,5/3  

5 Kuģu navigācijas tehniskie līdzekļi            K 1 27  8/10    A 1,5/1  

6 Kuģu energosistēmas un elektroiekārtas   K 1 24  5/7  1,5/1     

7 Kuģu uzbūve un teorija 1 24  8/10    K 1,5/1  

 Kuģu uzbūve un teorija -SD 1 -   Sd-8/10    SD/1  

8 Navigācija 3 78  6/8; 8/10   3/2 S 1,5/1  

9 Navigācijas meteoroloģija  1 27  6/8   1,5/1    

10 RLS izmantošana kuģa vadīšanā               K 1 24  5/7  1,5/1  E   

B. IEROBEŽOTAS  IZVĒLES STUD. KURSI 2 51  6/8;8/10   1,5/1  1,5/1 - // - 

1. Darba likumdošana Pa 1      
1,5/1 

 
1,5/1 

 

2. Vides piesārņojuma novēršana         

C. BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI 4 51  6/8;8/10   1,5/2  1,5/2  

D. PRAKSE un  PRAKTISKĀ APMĀCĪBA 22 -  7    -/22   

1 Jūras prakse  -         

E. VALSTS PĀRBAUDĪJUMS 12 -        -/12 

1 Jūrniecības angļu valoda 1 - 8/10       -/1 

2 Kompleksais eksāmens specialitātē 1 - 8/10       -/1 

3 Diplomdarbs 10 -   8/10     -/10 

KOPĀ 90 1308    28,5/19 30/21 -/22 19,5/16 -/12 

SD- studiju darbs Ieskaites  semestrī 9 9 1 11 - 

 *-Eksāmeni semestrī                 2 3 - - 2 

  8 (10) -semestra sākums akad. gada 9. nedēļa 

Piezīmes: 1KP atbilst 24 kontaktstundām 

 Studiju plāns akceptēts JTN sēdē, Protokols Nr. 16; 27.06.2014.g.  

Saskaņots: Jūras Transporta nodaļas direktors______________ Vispārējās Izglītības katedras vadītājs____________ 

 Studiju programmas direktors __________________ Svešvalodu katedras vadītājs___________________ 

 Kuģu Inženieru nodaļas direktors_______________ Mācību centra direktora p.i.____________________ 

 Studiju daļas vadītāja_________________________ KVS vadītāja ________________________________ 

 

 

 

 
P 4-2-1  N    Apstiprināts: 

Pamatplāns V310  LATVIJAS  JŪRAS  AKADĒMIJA LJA Senātā  

(Redakcija-4)  JŪRAS TRANSPORTA NODAĻA Protokols Nr. 

apstiprināts  Studiju plāns V317.06 N 01.07.2014.g. 



LJA Senātā  Nepilna laika studijas (Redakcija-2) LJA  prorektora p.i. 

Prototokols Nr. ___    

________.___.2014.g.   _________ A.Zvaigzne 

   

Studiju programma LJA studiju programma:  “KUĢU  VADĪŠANA”-kods 44 525; 

V310(Red-0) Studiju līmenis:  Profesionālās augstākās izglītības studijas; 
saskaņota Kvalifikācijas līmenis un nosaukums: 5; inženieris kuģu vadīšanā; 

Latvijas Jūrnieku Studiju īstenošanas ilgums, veids un forma: 3-6 gadi nepilna laika studijas, neklātiene; 

reģistrā Studiju apjoms: 90 Latvijas kredītpunkti (KP),  135 ECTS kredītpunkti;  

 Uzņemšanas prasības:               I līmeņa profesionālā augstākā jūrniecības izglītība; 
 Turpmākās studiju iespējas: Tiesības studēt maģistrantūrā; 

 Profesionālais statuss: Tiesības saņemt kuģa vadītāja kvalifikācijas dokumentu; 
   Sākot ar 2014./2015.akad.g. uzņemšanu 

                                                 

 

STUDIJU KURSI 

 

 

         

 

KP 

      Kontroles  veidi Kursi, semestri, KP 
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s 3./4. kurss 4./5. kurss 

5./7. 

Sem. 

6./8. 

Sem. 

7./9. 

Sem. 

8./10. 

Sem. 

KP KP KP KP 

A. Obligātie studiju kursi 50 - - - 12 17 16 5 

A-1.Vispārizglītojošie studiju kursi 9    5 4 -   -   

1 Angļu valoda 3 5/7  3 3*    

2 Cilvēku attiecību psiholoģija 2  6/8 2  2   

3 Filozofija 2  5/7 2 2    

4 Latvijas kuģniecības vēsture                       K 2  6/8 2  2   

A-2. Specializācijas studiju kursi 21    7 7 7 -   

1 Drošums jūras transportā 2  7/9 2   2  

2 Fizika 2 6/8  2  2*   

3 Informācijas tehnoloģija                            K 2  5/7 2 2    

4 Jūras tiesības 2  7/9 2   2  

5 Kravu pārvadājumu plānošana 1  7/9 1   1  

6 Kuģošanas drošība 2  7/9 2   2  

7 Kuģu tehniskais menedžments 1  6/8 1  1   

8 Ķīmija 2  6/8 2  2   

9 Matemātika 4 5/7; 6/8  4 2* 2*   

10 Tehniskā mehānika 2  5/7 2 2    

11 Žiroskopu teorijas pamati 1  5/7 1 1    

A-3. Nozares profesionālās special.. studiju kursi 20    - 6 9 5 

1 Jūrniecības angļu valoda 5 6/8 7/9 5  2* 3  

2 Jūrniecības astronomija 1  6/8 1  1   

3 Kuģu kravu pārvadājumu tehnoloģija, SD 2  6/8 1+SD  1+1SD   

4 Kuģa sardzes vadīšana 3  7/9;8/10 3   2 1 

5 Kuģu navigācijas tehniskie līdzekļi            K 1  8/10 1    1 

6 Kuģu energosistēmas un elektroiekārtas   K 1  6/8 1  1   

7 Kuģu uzbūve un teorija, SD 1  8/10 1+SD    1+1SD 

8 Navigācija 3  7/9;8/10 3   2 1 

9 Navigācijas meteoroloģija 1  7/9 1   1  

10 RLS izmantošana kuģa vadīšanā               K 1  7/9 1   1  

B. Ierobežotas izvēles studiju kursi 2  5/7; 6/8  1 1   

1. Darba likumdošana Pa 1    1    

2. Vides piesārņojuma novēršana      1   

C. Brīvās izvēles studiju kursi 4  6/8; 7/9   2 2  

D. Prakse un praktiskā  apmācība 22        

1 Jūras prakse 22        

E. Valsts pārbaudījums 12       12 

1 Jūrniecības angļu valoda 1 8/10      1 

2 Kompleksais eksāmens specialitātē 1 8/10      1 

3 Diplomdarbs 10       10 

KOPĀ 90    13 20 18 17 

  *Eksāmeni               2 3 - 2 

Piezīmes: SD- studiju darbs 

 Studiju plāns akceptēts JTN sēdē, Protokols Nr. 16; 27.06.2014.g.  

   

Saskaņots: Jūras Transporta nodaļas direktors______________ Vispārējās Izglītības katedras vadītājs_____________________ 

 Studiju programmas direktors __________________ Svešvalodu katedras vadītājs____________________________ 

Kuģu Inženieru nodaļas direktors_______________ Mācību centra direktora p.i. ____________________________ 

Studiju daļas vadītāja_________________________ KVS vadītāja ________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

5.pielikums 
 

 



Studiju programmas „Kuģu vadīšana” 1.līmnenis (studijas pēc vidējās profesionālās jūrniecības izglītības) 

studiju plāns 
 

P 4-2-1 V    APSTIPRINĀTS: LJA Senātā 

Pamatplāns V225(R-II)   LATVIJAS  JŪRAS  AKADĒMIJA Protokols Nr._____          01.07.2014.g. 

apstiprināts LJA Senātā,   Studiju pamatplāns V225 - R E D A K C I J A-3 LJA prorektora p.i. _______A.Zvaigzne  

01.07.2005.g., Protokols  Nr 80  

 LJA studiju  programma:  “KUĢU  VADĪŠANA”- kods 41525;                                               

Studiju līmenis:  Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijas; 

Kvalifikācijas līmenis un nosaukums: 4., kuģu vadītājs; 

Studiju īstenošanas ilgums, veids un forma: 3 gadi pilna laika vai 4-6 nepilna laika studiju, klātiene un neklātiene 

Studiju apjoms: 140 Latvijas kredītpunkti (KP), 210 ECTS kredītpunkti; 

Uzņemšanas prasības:               Vidējā vispārējā vai vidējā profesionālā; 

Turpmākās studiju iespējas:  Tiesības stāties profesionālajās programmās, kuras paredzētas 

 studijām  pēc pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguves 

 Profesionālais statuss:  Tiesības saņemt kuģa vadītāja kvalifikācijas dokumentu 
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 1. kurss 2. kurss 3. kurss 

   

1. sem. 2. sem.  3. sem. 4. sem.  5. sem.  6. sem. 

16+3 18+3 16+3 18+3 16+3 18+3 

A. OBLIGĀTIE STUDIJU KURSI 72 1746    20/16 25,5/19 - 26,5/21 - 18,5/16 

A-1. Vispārizglītojošie studiju kursi 24 591    15/10 13,5/10 - 3/2 - 3/2 

  1. Angļu valoda 5 126 1,2   4,5*/3 3*/2     

  2. Datoru mācība   2 51  1,2  1,5/1 1,5/1     

  3. Fizika   2 51 2 1  1,5/1 1,5*/1 J  J  

  4. Inženiergrafika un tēlotāja ģeometrija 1 24  1  1,5/1      

  5. Jūras tiesību pamati 1 27  4    Ū 1,5/1 Ū  

  6. Kvalitātes vadība jūras transportā 1 27  4     1,5/1   

  7. Lietišķā ķīmija 1 24  1  1,5/1  R  R  

  8. Matemātika  6 153 1,2   4,5*/3 4,5*/3     

  9. Personāla, kuģa tiltiņa komandas un 

      resursu vadība                                    K 

2 54  6    A  A 3/2 

10. Teorētiskā mehānika  1 27  2   1,5/1     

11. Transporta ekonomika  1 27  2   1,5/1 S  S  

      Transporta ekonomika -SD 1 -   Sd-2  SD/1     

A-2. Specializācijas studiju kursii 48 1155    5/6 12/9  23,5/19  15,5/14 

  1. Darba aizsardzība 1 27  2   1,5/1     

  2. Jūrniecības angļu valoda                    K 5 135 4 6     6*/4  1,5/1 

  3. Jūrniecības astronomija 3 81  2,4,6   1,5/1  1,5/1  1,5/1 

      Jūrniecības astronomija –KD**  1 -   Kd-6   P  P KD/1 

  4. Kuģa vadīšana un sardzes dienests 4 108 4 2,6   1,5/1  3*/2  1,5/1 

     Kuģa vad. un sardzes dienests –KD**  2 -   Kd-4,6   R KD/1 R KD/1 

  5. Kuģošanas drošība***                        K 5 157  1,2,6  -/3 -/1    -/1 

  6. Kuģu energosistēmas un  

      elektroiekārtas                                   K 

2 51  1,2  1,5/1 1,5/1 A  A  

  7. Kuģu kravu pārvadājumu tehnoloģija  K 1 27  4     1,5/1   

      Kuģu kravu pārvad. tehnoloģija -SD    K 1 -   Sd-4   K SD/1 K  

  8. Kuģu navigācijas tehniskie līdzekļi  2 54 4 2   1,5/1  1,5/1*   

  9. Kuģu uzbūve un  teorija  3 78 4 1,6  1,5/1  S 1,5*/1 S 1,5/1 

      Kuģu uzbūve un  teorija- KD**  2 -   Kd-4,6    KD/1  KD/1 

10. Kuģu vadīšana ārkārtējos apstākļos 1 27  4    E 1,5/1 E  

11. Navigācija                                          K 4 108 4 2,6   1,5/1  3*/2  1,5/1 

      Navigācija  –KD**                             K 2 -   Kd-4,6    KD/1  KD/1 

12. Navigācijas meteoroloģija                  K 1 27  2   1,5/1     

13. Radionavigācija un RLS izmantošana  

     kuģa vadīšanā                                     K              

3 108 6 4     2/1  4/2* 

14. Sakaru organizācija un GMDSS          K 4 140 6 1,4  2/1   2/1  4/2* 

15. Vides piesārņošana novēršana 1 27  2   1,5/1     

B.IEROBEŽOTAS IZVĒLES ST.KURSI 2 40         -/2 

1. ECDIS                                              K 2 40         -/2 

C.BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI 2 27  2   1,5/2     

D.PRAKSE un PRAKTIS. APMĀCĪBA   61 -      31  30  

1. Jūras prakse 61 -  3,5    31  30  

2.. Kuģu darbi**** - -  1,2  **** ****     

E.VALSTS NOSLĒG. PĀRBAUDĪJUMI 3 -         -/3 

  1. Jūrniecības angļu valoda  1 - 6        -/1 

  2. Kvalifikācijas darbs** 1 -   6      -/1 

  3. Kompleksais eksāmens specialitātē 1 - 6        -/1 

KOPĀ 140 1813    20/16 27/21 -/31 26,5/21 -/30 18,5/21 

SD-studiju darbs  *-EKSĀMENS Ieskaites  semestrī                       9 15 1 11 1 12 

**KD-kvalifikacijas darbs Eksāmeni semestrī                 2 3 - 5 - 4 

Vasaras studiju periods: -10 nedēļas pirms katras prakses, lai varētu iegūt jūras praksei nepieciešamos KP. 

*** Kuģošanas drošība – 1.sem. -97stundas (PD+PMP+AV); 2.sem. – 30 stundas (PAU); 6.sem. -30 stundas (KGLV) 1. sem. ilgums - 2 nedēļas un 2. un 6.sem. ilgums – 3 dienas.  

****tikai pilna laika klātienē studējošajiem 8 stundas semestrī 

Studiju plāns akceptēts:  Saskaņots: Studiju programmas direktors ______________ 

LJA Jūras Transporta nodaļas sēdē,   KVS vadītāja  ________________________ KIN direktors ___________________________ 

Protokols Nr .16; 27.06.2014.g.  SK vadītāja ___________________________                  VIK vadītāja ____________________________ 

 JTN  direktors ________________________  SD vadītāja ___________________________ MC direktora p.i. _________________________ 

 

 

 

 

 

P 4-2-1 V   LATVIJAS  JŪRAS  AKADĒMIJA  APSTIPRINĀTS: LJA Senātā 

Pamatplāns V220(R-II)   JŪRAS  TRANSPORTA  NODAĻA             Protokols Nr._____          01.07.2014.g. 

apstiprināts  Studiju pamatplāns V220 (Redakcija-3) LJA prorektora p.i. ________ A.Zvaigzne  

LJA Senātā, 01.07.2005.g.  



Protokols  Nr 80 LJA studiju programma:  “KUĢU  VADĪŠANA” - kods 41525 

  Studiju līmenis:  Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijas 

 Kvalifikācijas līmenis un nosaukums: 4; Kuģu vadītājs 

 Studiju īstenošanas ilgums, veids un forma: 2 gadi pilna laika vai 3-6 gadi nepilna laika studiju, klātiene un neklātiene 

 Studiju apjoms: 90 Latvijas kredīpunkti (KP), 135 ECTS kredītpunkti 

 Uzņemšanas prasības:               Vidējā profesionālā jūrniecības izglītība 

 Turpmākās studiju iespējas:  Tiesības stāties profesionālajās programmās, kuras paredzētas studijām pēc 

  pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguves 

 Profesionālais statuss:  Tiesības saņemt kuģa virsnieka kvalifikācijas dokumentu 
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 1. kurss 2. kurss 

1.sem. 2.sem.  3.sem. 4.sem.  

16+3 18+3 16+3 18+3 

A. OBLIGĀTIE STUDIJU KURSI 69 1355    27,5/19 29/21 -/13 18,5/16 

A-1. Vispārizglītojošie studiju kursi 24 579    21/14 10,5/8 -/- 3/2 

  1. Angļu valoda 5 120 1   7,5*/5     

  2. Datoru mācība   2 48  1  3/2   J  

  3. Fizika   2 48 1   3*/2     

  4. Inženiergrafika un  tēlotāja ģeometrija 1 24  1  1,5/1   Ū  

  5. Jūras tiesību pamati 1 27  2   1,5/1    

  6. Kvalitātes vadība jūras transportā 1 27  2   1,5/1  R  

  7. Lietišķā ķīmija 1 24  1  1,5/1     

  8. Matemātika  6 153 1,2   4,5*/3 4,5*/3  A  

  9.Personāla, kuģa tiltiņa komandas un 

     resursu vadība                                    K 

2 54  4      3/2 

10. Teorētiskā mehānika  1 27  2   1,5/1  S  

11. Transporta ekonomika  1 27  2   1,5/1    

      Transporta ekonomika -SD 1 -   Sd-2  SD/1    

A-2. Specializācijas studiju kursii 45 776    6,5/5 18,5/13 -/13**** 15,5/14 

  1. Darba aizsardzība 1 24  1  1,5/1     

  2. Jūrniecības angļu valoda                    K 5 81 2 3,4   3*/2 -/2  1,5/1 

  3. Jūrniecības astronomija 3 54  2,3,4   1,5/1 -/1  1,5/1 

      Jūrniecības astronomija –KD** 1 -   Kd-4    P KD/1 

  4. Kuģa vadīšana un sardzes dienests 4 54  2,3,4   1,5/1 -/2  1,5/1 

      Kuģa vad. un sardzes dienests–KD**  2 -   Kd-3,4   KD/1 R KD/1 

  5. Kuģošanas drošība ***                     K 2 60  1,4  -/1    -/1 

  6. Kuģu energosistēmas un  

     elektroiekārtas                                    K 

2 24  1,3  1,5/1  -/1 A  

  7. Kuģu kravu pārvadājumu tehnoloģija  K 1 27  2   1,5/1    

      Kuģu kravu pārvadājumu tehn. – SD   K 1 -   Sd-2  SD/1  K  

  8. Kuģu navigācijas tehniskie līdzekļi 2 51 2 1  1,5/1 1,5*/1    

  9. Kuģu uzbūve un  teorija  3 54  2,3,4   1,5/1 -/1 S 1,5/1 

      Kuģu uzbūve un  teorija- KD**  2 -   Kd-3,4   KD/1  KD/1 

10. Kuģu vadīšana ārkārtējos apstākļos 1 27  2   1,5/1  E  

11. Navigācija                                          K 4 54  2,3,4   1,5/1 -/2  1,5/1 

      Navigācija –KD**                              K 2 -   Kd-3,4   KD/1  KD/1 

12. Navigācijas meteoroloģija                  K 1 27  2   1,5/1    

13. Radionavigācija un RLS izmantošana  

     kuģa vadīšanā                                     K             

3 108 4 2   2/1   4/2* 

14. Sakaru organizācija un GMDSS      K 4 104 4 1,3  2/1  -/1  4/2* 

15. Vides piesārņošanas novēršana 1 27  2   1,5/1    

B.IEROBEŽOTAS IZVĒLES ST.KURSI - - - - - - - - - 

C. BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI 2 40  4     -/2 

1. ECDIS                                              

K 

2 40       -/2 

D. PRAKSE un PRAKTIS. APMĀCĪBA   16 -      16  

  1. Jūras prakse 16 -  3    16  

E. VALSTS NOSLĒG. PĀRBAUDĪJUMI 3 -       3 

  1. Jūrniecības angļu valoda  1 - 4      1 

  2. Kvalifikācijas darbs** 1  -   4    1 

  3. Kompleksais eksāmens specialitātē 1 - 4      1 

KOPĀ 90 1395    27,5/19 29/21 -/29 18,5/21 

SD-studiju darbs  Ieskaites  semestrī                       8 15 11 12 

**KD-kvalifikācijas darbs Eksāmeni semestrī                 3 3 - 4 

PIEZĪMES: *-EKSĀMENS **** - Patstāvīgā darba apjoms jūras prakses laikā  (13KP) 

Vasaras studiju periods: -10 nedēļas pirms jūras prakses, lai varētu savlaicīgi iegūt jūras praksei nepieciešamos KP un izpildīt patstāvīgā darba apjomu par 3.semestri. 

*** Kuģošanas drošība – 1.sem. - 30 stundas (PAU); 4.sem. -30 stundas (KGLV) 1. un 3.sem. ilgums – katrā 3 dienas.   

Studiju plāns akceptēts JTN sēdē, Protokols Nr. 16; 27.06.2014g.  

Saskaņots: Jūras Transporta nodaļas direktors__________ Vispārējās Izglītības katedras vadītāja___________ Studiju daļas vadītāja______________ 

 Studiju programmas direktors ______________ Svešvalodu katedras vadītāja__________________ KVS vadītāja __________________ 

 Kuģu Inženieru nodaļas direktors____________ MC direktora p.i. ___________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.pielikums 



P4-2-2/M

REDAKCIJA - 5

tiesības stāties profesionālajās programmās, kuras paredzētas 

studijām pēc 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguves

1 3 4 1 2 3 4

A. 1542 17 14 18 408 432 324 378

A-1. 603 10 5 1 240 216 120 27

1. 2 1 102 2 48 54

2. 1 48 2 48

3. 2 54 54

4. 1,2 51 1 24 27

5. 4 27 1 27

6. 1 24 1 24

7. 1,2 153 3 72 81

8. 1 24 1 24

9. 3 72 3 72

10. 3 48 2 48

A-2. 939 7 9 17 168 216 204 351

1. 3 24 1 24

2. 3 4 129 2 3 48 81

3. 3 60 2 60

4. 2 1,3,4 153 2 1 1 48 54 24 27

4 0 2

5. 3 1,2,4 255 3 2 3 72 54 48 81

3,4 0 1 2

6. 4 27 1 27

7. 1 2 102 2 48 54

2 0

8. 4 54 2 54

9. 4 54 2 54

10. 2 54 54

11. 4 27 1 27

B. 0

C. 1,3 48 2 2 24 24

D. 16

1. 0

2. 1,2 16 + 8 8

E. 3

1. 4 1

2. 4 1

3. 4 1

1606 19 16 21 432 432 348 378

PIEZĪMES: 1 2

9 5 7

2 3 3

**jāiegūst prasmju apliecības – Paplašinātā apmācība ugunsdzēšanā un Kuģa glābšanas līdzekļu (izņemot ātrgaitas laivu) vadīšana

Vasaras studiju periods:  10 nedēļas, ja to paredz studiju programma P:  Jūras prakse pēc pirmā studiju gada

Trešais semestris sākas ar Rudens semestra 5. nedēļu

Studiju plāns akceptēts KIN sēdē 2014.gada  ________________ Prot.Nr. ______                                                                                          

Saskaņots:
Jūras Transporta nodaļas direktora p.i.

______________________________(datums, paraksts)

Svešvalodu katedras vadītāja

______________________________(datums, paraksts)

KVS vadītāja Vivpārējās Izglītības katedras vadītāja

                                                            (datums, paraksts)                                                             (datums, paraksts)

"KUĢU MEHĀNIKA" - kods 41 525 LJA studiju programma: 

STUDIJU PAMATPLĀNS   M210Pamatplāns M210 (R-4)

Apstiprināts

LJA Senātā 01.07.2005

Protokola Nr. 80

APSTIPRINĀTS

___________________A.Zvaigzne

Rīga, 2014.gada_________________1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijas

LJA Senātā ____.____.2014.

Protokola Nr. ______

LJA prorektora p.i.

LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA

Profesionālais statuss: tiesības saņemt kuģa virsnieka kvalifikācijas dokumentu

Uzņemšanas prasības: vidējā profesionālā jūrniecības izglītība 

Studiju līmenis: 

90 Latvijas kredītpunkti (KP), 135 ECTS kredītpunkti

Kvalifikācijas līmenis un nosaukums: 4; kuģu mehāniķis

Turpmākās studiju iespējas:

STUDIJU KURSI

Kontroles veidi
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I II

2

IIII

STUNDAS

Izmaiņas sākot ar 2014./2015. akad.gadu

Studiju īstenošanas ilgums, veids un forma: 2 gadi pilna laika studiju klātienē 

Studiju apjoms:

OBLIGĀTIE STUDIJU KURSI 67 18

Vispārizglītojošie studiju kursi 24 8

Angļu valoda 4 2

Inženiergrafika un tēlotājģeometrija                                 K 2 1

Kvalitātes vadība jūras transportā 1

Lietišķā ķīmija 1

Transporta ekonomika 2

Matemātika                                                                     6 3

Materiālmācība 1

6Kuģu elektrotehnika un elektronika 2

10Nozares studiju kursi 43

Jūrniecības angļu valoda                                                 K 5

Kuģu elektrotehnika un elektronika- kvalifikācijas darbs* 2

Kuģu mašīnas                                                                  K 10 2

Kuģu mašīnas - kvalifikācijas darbs*                             K 3

Kuģu vadības sistēmas 2

Termodinamika un siltumpārvade                                 K 2 2

Kuģu remonta tehnoloģija                                              1

Kuģu uzbūve un teorija 4 2

Kuģu uzbūve un teorija - kvalifikācijas darbs* 2 2

BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI                             4

PRAKSE UN PRAKTISKĀS APMĀCĪBAS  KURSI 16 16

Vides piesārņojuma novēršana 1

IEROBEŽOTĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI 0

Kvalifikācijas darbs* 1 (+7)

Prakse jūrā 16 16

Kuģa darbi*** 0 +

VALSTS PĀRBAUDĪJUMI 3

 KP

5

Datormācība 2

Fizika 2 2

Tehniskā mehānika                                                         K 3

Darba aizsardzība                                                 1

Kuģošanas drošība**                                                     K                      

***tikai pilna laika klātienē studējošajiem, jānostrādā Ieskaites semestrī

Kuģu Inženieru nodaļas direktors

______________________________(datums, paraksts)

Studiju daļas vadītāja

______________________________(datums, paraksts)

Mācību centra direktora p.i.

_______________________(datums, paraksts)

2

Mašīntelpas komandas un resursu vadība                  K 2

Jūrniecības angļu valoda 1

5

Eksāmeni semestrī  

KOPĀ: 90 34

Kvalifikācijas darba daļas 1* KD –kvalifikācijas darba sastāvdaļa

 8 stundas norādītajā semestrī

Kompleksais eksāmens specialitātē 1

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
P4-2-2/M

APSTIPRINĀTS

LJA prorektora p.i.

___________________A.Zvaigzne

                           1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijas

4; Kuģu mehāniķis

4-6 gadi nepilna laika studiju neklātienē 

Studiju apjoms: 135 Latvijas kredītpunkti (KP) ,202,5 ECTS kredītpunkti

                           Tiesības stāties profesionālajās programmās, kuras paredzētas 

                           studijām pēc 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguves

                           Tiesības saņemt kuģa virsnieka kvalifikācijas dokumentu

1 3 4 5 6

A. 68 15 14 7 13 14

A-1. 27 13 1 3

1. 2 1,3 5 2 1

2. 1,2 2 1

3. 1 2 2

4. 1,2 3 2

5. 5 1 1

6. 2 1

7. 1,2 6 3

8. 1 1 1

9. 2 1 4 2

10. 5 2 2

A-2. 41 2 13 7 10 14

1. 3 1 1

2. 5 4,6 6 2 2 2

3. 3,4 4 2 2

4. 3 1,5,6 6 2 2 1 1

6 2

5. 4 2,3,5,6 10 4 2 1 1

5,6 1 2

6. 5 1 1

7. 6 5,3 4 1 1 2

6 2

8 5 4 3 1 2

9 6 2 2

10. 3 5 3 2 1

11. 3 1 1

B. 1 1

1. 4 1 1

2. 4 1 1

C. 2,5 2

D. PRAKSE UN PRAKTISKĀS APMĀC. KURSI 52 6

1. 4 6

2.

4.

E. 3

1. 6 1

2. 6 1

3. 6 1

69 15 14 14 15 17

PIEZĪMES: * KD –kvalifikācijas darba sastāvdaļa 1 3

6 6 5 8 4

2 2 1 2 3

**jāiegūst prasmju apliecības – Pamatkurss drošībā; Aizsardzības kurss jūrniekiem ar aizsardzības funkcijām; Pirmā medicīniskā palīdzība; Paplašinātā apmācība ugunsdzēšanā un

Studiju plāns akceptēts KIN sēdē 2014.gada  ________________ Prot.Nr. ______                                                                                          

Saskaņots:

Jūras Transporta nodaļas direktora p.i. Mācību centra direktora p.i.

______________________________(datums, paraksts) _______________________(datums, paraksts)

Svešvalodu katedras vadītāja

______________________________(datums, paraksts)

KVS vadītāja Vivpārējās Izglītības katedras vadītāja

                                                            (datums, paraksts)                                                             (datums, paraksts)

Kuģa glābšanas līdzekļu (izņemot ātrgaitas laivu) vadīšana

studiju gada, ja nav bijusi darba pieredze uz kuģiem jūrā

______________________________(datums, paraksts)

______________________________(datums, paraksts)

Kuģu vadības sistēmas                                                       3

Mašīntelpas komandas un resursu vadība                  2

29

3

5Iekaites semestrī

Kvalifikācijas darba daļas

KO PĀ:

Kompleksais eksāmens specialitātē

VALSTS PĀRBAUDĪJUMI

Eksāmeni semestrī

Kuģu Inženieru nodaļas direktors

Studiju daļas vadītāja

REDAKCIJA - 0

Tehniskā mehānika                                                   4 2

3

10

1

1

Kuģu mašīnas  - kvalifikācijas darbs*                          

Termodinamika un siltumpārvade

1

2

3

14

2

2

6

17

135

1 (+7)

1

3

4

 KP
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LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA

STUDIJU PLĀNS   M211N

LJA studiju programma:                          "KUĢU MEHĀNIKA" - kods 41 525 

Uzņemšanas prasības:

Tālākās studiju iespējas:

1

1

Datorprojektēšana 1 (AutoCAD)                                

IERO BEŽO TĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI

2

STUDIJU KURSI

27

E
k

sā
m

en
i

O BLIGĀTIE STUDIJU KURSI

Datormācība                                                            

Kontroles veidi

2

1

Kuģu uzbūve un teorija

48

Kvalifikācijas līmenis un nosaukums: 

LJA Senātā ____.____.2014.

Protokola Nr. ______

Rīga, 2014.gada_________________

Studiju līmenis: 

Prakse darbnīcās                                                    

BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI                             

Prakse jūrā***           

2

1

1

4

Vides piesārņojuma novēršana                                   

Kuģu uzbūve un teorija - kvalifikācijas darbs*

Kuģu remonta tehnoloģija                                        

Nozares studiju kursi

6

4

Darba aizsardzība                                                    1

Vispārizglītojošie  studiju kursi

Profesionālais statuss:

                           Vidējā vispārējā vai vidējā profesionālā izglītība

IIIII

Pamatplāns M211 (R-6)

Apstiprināts

LJA Senātā 01.07.2014

Protokola Nr. _____

Kuģu tehniskās diagnostikas pamati                          

Kuģu elektrotehnika un elektronika- kvalifikācijas darbs*

Kuģu elektrotehnika un elektronika                         

Jūrniecības angļu valoda                                              

Kuģu mašīnas 

Kuģošanas drošība**                                   

Angļu valoda

Transporta ekonomika 

Fizika

Kvalit . vad. jūras transportā

Inženiergrafika un tēlotājģeometrija

Materiālmācība

Matemātika

Lietišķā kīmija                                                         

*** jūras (vai kuģu remonta) prakse jāuzsāk pēc pirmā 

Izmaiņas sākot ar 2014./2015. akad.gadu

Studiju īstenošanas ilgums, veids un forma:

2

Jūrniecības angļu valoda 1

6

Kuģu remonta prakse (vai jūras prakse)***                 

Kvalifikācijas darbs*
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sk

a
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es

A
iz

st
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a

2

 KP sadalījums pa semestriem

1275
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P42-3

Apstiprināts:

Protokols Nr.

JŪRAS TRANSPORTS - KUĢA MEHĀNIKA - kods 42 525

profesionālās augstākās izglītības  bakalaura studijas

tiesības studēt maģistratūrā

V

1 2 3 4 6 7 8 9

16 ned 18 ned 16 ned 18 ned 16 ned* 18 ned

A. 3124 17 21 17 18 19 20

A-1. 504 6 4 4 2 2

1. 1,3 2,4 228 4,5/3 3/2 3/2 3/2

2. 5 48

3. 2 54 3/2

4. 1 48 3/2

5. 8 54 3/2

6. 1 24 1,5/1

7. 3 48 3/2

A-2. 1143 10 14 12 7 1

1. Civilā aizsardzība                                                    K 3 24 1,5/1

2. 3 2 102 3/2 3/2

3. 1,2 51 1,5/1 1,5/1

4. 1,2 75 3/2 1,5/1

5. 4,8 54 1,5/1 1,5/1

6. 4 2,3 234 4,5/3 4,5/3 4,5/3

7. 4 0/1

8. 5 48

9. 3 24 1,5/1

10. 1,2,3 225 4,5/3 4,5/3 4,5/3

11. 1,2 150 6/4 3/2

12. 2,4 3 156 3/2 3/2 3/2

A-3. 1477 1 3 1 9 19 17

1. 5 48

2. 4,7 5,8 204 3/2 3/2 3/2

3. 4,7 157 /2* /2*

4. 8 1,2,4,7 207 1,5/1 1,5/1 3/2 3/2 3/2

5. 8 0/1

6. 5,7 96 3/2

7. 7 0/1

8. 7 2,5,8 153 3/2 3/2 1,5/1

9. 8 3,4,7 180 1,5/1 3/2 3/2 3/2

10. 8 0/1

11. 8 7 102 3/2 3/2

12. 8 27 1,5/1

13. 7 5 72 3/2

14. 7 0/1

15. 8 5,7 102 1,5/1 3/2

16. 8 0/1

17. 5 48

18. 8 54 3/2

19. 4 27 1,5/1

B. 1,3,4,8 102 1,5/2 1,5/2 1,5/1 1,5/1

C. 205 6 24 4

1. 4,5 150 ** ** 3/2

2. 6 22

3. 6 55 2

3. 4,8 4 4

D. 1 13

1. 8 1

2. 9 1

3. 9 12

3431 19 21 19 25 24 19 26 13

PIEZĪMES: * Kuģošanas drošība -  4. sem. -9 dienas, 5 9 8 10 1 8 11

4 3 3 3 4 5

Studiju plāns akceptēts KIN sēdē 2015 gada 16. jūnijā, protokols Nr.8         

Svešvalodu katedras vadītājs

__________________________(datums, paraksts)

Studiju programmas "JT-KM" direktors

KO PĀ:

*** - ieskaite  7.sem.

Kuģu Inženieru nodaļas direktors

___________________________(datums,paraksts)

3

7

____________________________(datums, paraksts)

____________________________(datums, paraksts)

Jūras Transporta nodaļas direktors ___________________________(datums,paraksts)

Mācību centra vadītājs

___________________________(datums,paraksts)

Eksāmeni semestrī7.sem - 6 dienas, ** Kuģa darbi - 2 sem., 3. sem.

Iekaites, SD aizstāv.  semestrī

**** - vasaras studiju periodā

Kvalitātes vadības sistēmas vadītāja

185

1

4

1

4

1,5/1

3/2

6

1

8

19

1,5/1

Nozares teorētikie  pamatkursi

Termodinamika un siltumpārvade

Kuģošanas drošība *                                                4

61

Jūrniecības angļu valoda

2

E
k

sā
m

en
i

Kuģu dīzeļiekārtas un turbīnas - studiju darbs

Kuģu vadības sistēmas- studiju darbs

Kuģu palīgmehānismi un sistēmas

Kuģu elektrotehnika un elektronika                       K               

Kuģu elektroiekārtas                                            

Kuģu uzbūve un teorija - studiju darbs

Lietišķā ķīmija            

2

9

O BLIGĀTIE STUDIJU KURSI

Transporta ekonomika

Kuģu dīzeļiekārtas un turbīnas

Mašīntelpas komandas un resursu vadība             

Vispārizglītojošie  studiju kursi

Nozares profesionālās specializācijas kursi

LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA

LJA studiju programma: 

Studiju līmenis: 

8

Darba aizsardzība un likumdošana                          2

 KP / Auditoriju stundu sadalījums pa semestriem

Kuģu palīgmehānismi un sistēmas - studiju darbs 1

Kvalifikācijas līmenis un nosaukums: 5; profesionālā bakalaura grāds jūras transportā, kuģu mehāniķis 
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3/2

III

11

3/2

3/2

1,5/1

3/2

38

6/4

4

1

6

2

6

A
iz

st
ā
v
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a
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a

127

20

Cilvēku attiecību psiholoģija

3/2

9

2

2

15

STUDIJU KURSI

K
re

d
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k
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 (

K
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)

2

Kontroles veidi

Ie
sk

a
it

es

Profesionālais statuss:

Studiju apjoms: 185 Latvijas kredītpunkti  (KP),  277,5 ECTS kredītpunkti

vidējā vispārējā vai vidējā profesionālā

Uzņemšana sākot ar  -2015./2016.

Uzņemšanas prasības:

tiesības saņemt kuģa mehāniķa kvalifikācijas dokumentu

2

16 ned*

 St. ned. / KP

IV

J
  
  
Ū

  
  
R

  
  
A

  
  
S

  
  
  
  
P

  
  
R

  
  
A

  
  
K

  
  
S

  
  
E

Tālākās studiju iespējas:

5

46

4

6

1

6

2

Kuģu elektroiekārtas - studiju darbs

Prakse darbnīcās  un  kuģa darbi**                        

3

7

1

1

Kuģu remonta prakse (vai jūras prakse)****      

2

14

22

Mašīntelpas trenažieris ***           

Saskaņots:

BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI

Jūrniecības angļu valoda                            

PRAKSE UN PRAKTISKĀS APMĀCĪBAS KURSI

Prakse jūrā                                                      

12Diplomprojekts

Kvalifikācijas eksāmens specialitātē

Vides piesārņojuma novēršana

___________________________(datums,paraksts)

Studiju daļas vadītāja

Vispārējās Izglītības katedras vadītājs

____________________________(datums, paraksts)

8

VALSTS PĀRBAUDĪJUMI

Ūdens,  degvielas un eļļas izmantošana

Kvalitātes vadība jūras transportā                           K

Inženiermehānika

Kuģu tehniskais menedžements                            

Kuģu vadības sistēmas                                          

Materiālu tehnoloģija

Jūras tiesības

Kuģu remonta tehnoloģija

Kuģu uzbūve un teorija

Matemātika

STUDIJU PAMATPLĀNS  M310

4,3 gadi pilna laika studiju, pilna laika studijas, klātiene

Tvaika katli

Angļu valoda

Sports

I II

Inženiermehānika - studiju darbs                         1

Latvijas kuģniecības vēsture

Fizika

Filozofija

Studiju pamatplāns M310(R-5)

apstiprināts LJA Senātā

Studiju īstenošanas ilgums veids un forma:

28.06.13. prot.Nr. 150

1

9

Informācijas tehnoloģija

Inženiergrafika un tēlotājģeometrija 3

2

2

2

1

1

1

2

4

LJA Senātā

29.06.2015.

__________A.Zvaigzne

LJA prorektors

Redakcija -6
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Apstiprināts LJA Senātā Prot. Nr.

Apstiprināts LJA Senātā    29.06.2015.                                                        Protokols Nr. 166

LJA studiju programma: 

Studiju līmenis: profesionālās augstākās izglītības bakalaura studijas

Kvalifikācijas līmenis un nosaukums: 5; profesionālā bakalaura grāds jūras transportā, kuģu elektromehānisko iekārtu elektroinženieris

Studiju īstenošanas ilgums,veids un forma: 4,3 gadi pilna laika studiju, pilna laika studijas, klātiene

Studiju apjoms: 185 Latvijas kredītpunkti (KP), 277,5 ECTS kredītpunkti

Uzņemšanas prasības: vidējā vispārējā  vai vidējā profesionālā

Turpmākās studiju iespējas: tiesības studēt maģistrantūrā

Profesionālais statuss: tiesības saņemt kuģu elektromehāniķa kvalifikācijas dokumentu

2019.

V V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A. 125 3109 14 21 19 18 12 19 22 336 567 456 529 288 420 513

A-1. 20 513 5 7 2 2 2 0 2 120 189 48 54 48 54

1. 1, 3 2, 4 9 228 3 2 2 2 72 54 48 54

2. 5 2 48 2 48

3. 2 2 54 2 54

4. 1 2 48 2 48

5. 8 2 54 2 54

6. 2 1 27 1 27

7. 2 2 54 2 54

A-2. 43 1092 7 13 15 6 1 0 1 168 351 360 162 24 0 27

1. 3 1 24 1 24

2. 4 2 54 2 54

3. 4 3 5 129 2 3 48 81

4. 1 3 72 3 72

5. 3 3 72 3 72

6. 2, 3 6 153 3 3 81 72

7. 3 2 4 102 2 2 54 48

8. 1 1 24 1 24

9. 2 3 81 3 81

10. 5 1 24 1 24

11. 3 1 24 1 24

12. 4,8 2 54 1 1 27 27

13. 1,2, 3 9 225 3 3 3 72 81 72

14. 2 2 54 2 54

A-3. 62 1504 2 1 2 10 9 19 19 48 27 48 313 216 420 432

1. 2,3 2 51 1 1 27 24

2. 4,7 5, 8 8 204 2 2 2 2 54 48 48 54

3. 4,7 4 157 2 2 97 60

4. 8 2 54 2 54

5. 7 5 3 72 1 2 24 48

6. 4 5 3 78 2 1 54 24

7. 5,8 7 8 201 2 3 3 48 72 81

8 2 2

8. 8 2 54 2 54

9. 7 2 48 2 48

7 1 1

10. 1 2 48 2 48

11. 8 3 81 3 81

12. 8 2 54 2 54

13. 4 2 54 2 54

14. 4 3 3 78 1 2 24 54

15. 7 5 3 72 1 2 24 48

16. 7 5 3 72 1 2 24 48

7 1 1

17. 8 7 4 102 2 2 48 54

8 1 1

18. 5 1 24 1 24

B. 1,5 6 72 4 2 48 24

C. 40 201 7 5 26 2 81 120 0

1. 4, 5 8 201 ** ** 3 5 81 120

2. 6 26 26

3. 4,8 6 4 2

D. 14 1 13

1. 8 1 1

2. 9 1 1

3. 9 12 12

185 3382 18 21 19 25 19 26 19 25 13 384 567 456 610 432 420 513

PIEZĪMES: ** kuģa darbi 2.sem. un 3.sem. Ieskaites semestrī 4 7 6 6 9 1 5 7

4 4 5 5 2 5 6 1

Prakse darbnīcās ietver: 4.sem. -3 KP praksi elektrodarbnīcās un 5.sem. - 2KP mehāniskajās darbnīcās + 3KP elektrodarbnīcās

Elektriskie materiāli                                              

Jūras tiesības                                                                                                    

Lietišķā ķīmija                                                         

Kuģu augstsprieguma tehnika                                    

Kuģu integrētās datorvadības sistēmas                  

Kuģu mikroprocesoru un PLC tehnoloģijas                                  

PRAKSE UN PRAKTISKĀ APMĀCĪBA

Kuģu krasta prakse (vai jūras prakse)*                       

Vides piesārņojuma novēršana                                       

Studiju daļas vadītāja

Diplomprojekts

KOPĀ:

Kuģa darbos jānostrādā 8 stundas norādītajā semestrī

Vispārējās Izglītības katedras vadītāja

Studiju programmas "JT-KEA"direktors

Svešvalodu katedras vadītāja

Darba aizsardzība un likumdošana                                K                                           

Mācību centra direktora p.i.

* vasaras studiju periodā

Prakse darbnīcās un kuģa darbi**                                            

Kuģu Inženieru nodaļas direktors

Jūras Transporta nodaļas direktors

Saskaņots:

Studiju plāns akceptēts LJA Kuģu Inženieru nodaļas sēdē 2015.gada ___.________, prot. Nr. ____

Kuģošanas drošība -  4. sem. -9 dienas, 7.sem. 6 dienas

Eksāmeni semestrī

Kuģu vadības sistēmas - studiju darbs

 Studiju programma E305 saskaņota Latvijas Jūrnieku reģistrā 

Kuģu palīgmehānismi, sistēmas un tvaika katli          

Kuģu radionavig. un sakaru iekārtu ekspluatācija 

Kuģu energoelektronika

Kuģu energoelektronika - studiju darbs

Kuģu informācijas tehnoloģijas

Kuģu mērtehnika

Kugu elektroiekārtu tehniskā ekspluatācija

Kuģu elektroiekārtas - studiju darbs

Kuģu uzbūve un teorija - studiju darbs

Kuģu vadības sistēmas                                               

Prakse jūrā                                                                     

VALSTS PĀRBAUDĪJUMS

Jūrniecības angļu valoda

Eksāmens specialitātē

BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI                      K

Kvalitātes vadības sistēmas vadītāja

Vispārizglītojošie studiju kursi

Angļu valoda
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 Ū
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Nozares teorētiskie pamatkursi

Kuģu dīzeļiekārtas un turbīnas                                   

Kuģu uzbūve un teorija

Inženiergrafika                                                         

Kuģu elektroiekārtas

Kvalitātes vadība jūras transportā

Kuģošanas drošība                                                        

Kuģu automātikas elementi un ierīces                           

Inženiermehānika                                                        

Sports                                                                           K

Transporta ekonomika

Datormācība un programmēšana

Siltumtehnika                                                          

Jūrniecības angļu valoda

Nozares profesionālās specializācijas kursi

Matemātika
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Cilvēku attiecību psiholoģija

Filozofija

Latvijas kuģniecības vēsture

Mašīntelpas komandas un resursu vadība               

Elektriskās mašīnas                                                     

Elektronika                                                                 

Elektrotehnika

Fizika

OBLIGĀTIE STUDIJU KURSI

A
iz

st
āv

ēš
an

a 2015./2016. 2016./2017.

 KP

IV

JŪRAS TRANSPORTS - KUĢA ELEKTROAUTOMĀTIKA (kods 42525)

Uzņemšana ar 2015./2016.akad. gadu

STUDIJU KURSI

Kontroles veidi
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S T U N D A S

2018./2019.

E
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Ie
sk
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s III

2017./2018.

I II

Rīgā,

LJA prorektors

II

KP / Auditoriju stundu sadalījums pa semestriem 

III IV

Civilā aizsardzība                                                      

S T U D I J U    P L Ā N S   E 319

  P4-2-3 LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA REDAKCIJA 1

Studiju pamatplāns E305(R-6)

A.Zvaigzne
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Redakcija 0 

 

LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA 
 
 

 
 

Apstiprināts 28.06.2013. LJA Senātā 
(protokols Nr.150) 

Studiju programmas direktors____________________    
               

 

 
STUDIJU PLĀNS JT401-13 

 

LJA studiju programma “Jūras transports”  
Programmas kods 46 525; programmas šifrs JT401 

 

 
Studiju līmenis: profesionālās augstākās izglītības maģistra studijas 
Iegūstamā kvalifikācija: maģistra profesionālais grāds jūras transportā 
Kvalifikācijas funkcija: tiesības stāties doktorantūrā 
 

 

                                                                                                                                                                      Uzņemšana ar 2013./2014. ak.gadu 

 Kopā 
KP 

I 
sem. 

II 
sem. 

III 
sem. 

 
Pārb. 

A. OBLIGĀTIE STUDIJU KURSI                                     20 14 6 -  

1. Informāciju tehnoloģija  2 KP 2 - - I 

2. Procesu kvalitātes vadība                                                               2 KP - 2 - I 

3. Pētniecības darba metodoloģija 2 KP 2 - - I 

4. Sasniegumi un problēmas jūras transportā 2 KP 2 - -  SD, I 

5. Transporta ekonomika un finanses  3 KP - 3 - SD, E 

6. Stratēģiskā un operatīvā vadīšana 2 KP 2 - - I 

7. Pedagoģija un psiholoģija 2 KP 2 - - I 

8. Jūrniecības politika un likumdošana 3 KP 2 1 - SD, E 

9. Jūras transporta ietekme uz apkārtējo vidi 2 KP 2 - - SD, I 

B. IEROBEŽOTĀ IZVĒLE                                                        13 6 5 2  

   B1. Specializācijas studiju kursi 11 6 5 -  

       B.1.1. Jūras transporta vadība 11 6 5 -  

1. Jūras transporta uzņēmumu darbības organizācija un pārvaldība  3 KP - 3 - SD, E 

2. Jūras transporta loģistika  3 KP 3 - - SD, E 

3. Kuģu un terminālu ekspluatācijas modernās tehnoloģijas 1 KP 1 - - I 

4. Lietojumprogrammas jūras transporta uzdevumos 2 KP - 2 - I, I 

5. Izvēles kurss: 

 Loģistikas ķēžu analīze un vadība 

2 KP 2 - - I, (I) 

 Inovatīvās tehnoloģijas kravu pārvadājumos      

 Starptautisko jūras pārvadājumu tiesiskais regulējums      

 Citi kursi      

       B.1.2. Jūras transporta ekspluatācija 11 6 5 -  

1. Kuģu un terminālu ekspluatācijas modernās tehnoloģijas 3 KP 3 - - SD, E 

2. Jūras transporta uzņēmumu tehniskā pārvaldība 3 KP - 3 - SD, E 

3. Jūras transporta loģistika – tehniskie aspekti 1 KP 1 - - I 

4. Lietojumprogrammas jūras transporta uzdevumos 2 KP - 2 - I, I 

5. Izvēles kurss: 

 Jūras transporta tehnisko sistēmu modelēšana un diagnostika 

2 KP 2 - - I, (I) 

 Energoiekārtu stiprība, dinamika un stabilitāte      

 Inovatīvās tehnoloģijas kravu pārvadājumos      

 Citi kursi      

   B2. Valodas                                                                                   2 - - 2  

1. Angļu valoda 2 - - 2 I 

C. BRĪVĀ IZVĒLE                                                                        1 - 1 - I 

D. PRAKSE 6 - - 6 I 

E. VALSTS PĀRBAUDĪJUMS 20 - 8 12  

1. Maģistra darba izstrādāšana, tajā skaitā: 20 KP - 8 12 I, I, VP 

   Zinātniskie semināri 2 KP - 1 1 I, I 

KOPĀ: 60 20 20 20  
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                                                                                                                                                             Uzņemšana ar 2014./2015. ak.gadu 

 Kopā 
KP 

I 
sem. 

II 
sem. 

III 
sem. 

 
Pārb. 

A. OBLIGĀTIE STUDIJU KURSI                                     21 12 8 1  

1. Jūras transporta informācijas tehnoloģijas  2 KP 2 - - I 

2. Procesu kvalitātes vadība                                                               2 KP - 2 - I 

3. Pētniecības darba metodoloģija 2 KP -  2 - I 

4. Sasniegumi un problēmas jūras transportā 2 KP 2 - -  SD, I 

5. Transporta ekonomika un finanses  3 KP - 3 - SD, E 

6. Stratēģiskā un operatīvā vadīšana 2 KP 2 - - I 

7. Pedagoģija un psiholoģija 2 KP 2 - - I 

8. Jūrniecības politika un likumdošana 3 KP 2 1 - SD, E 

9. Jūras transporta ietekme uz apkārtējo vidi 2 KP 2 - - SD, I 

10. Civilā aizsardzība (papildu kurss, ja nav apgūts iepriekš) 1 KP - - 1 I 

B.      IEROBEŽOTĀ IZVĒLE                                                        13 7 4 2  

   B1.    Specializācijas studiju kursi 11 7 4 -  

       B.1.1. Jūras transporta vadība 11 7 4 -  

1. Jūras transporta uzņēmumu darbības organizācija un pārvaldība  3 KP - 3 - SD, E 

2. Jūras transporta loģistika  3 KP 3 - - SD, E 

3. Kuģu un terminālu ekspluatācijas modernās tehnoloģijas 1 KP 1 - - I 

4. Lietojumprogrammas jūras transporta uzdevumos 2 KP 2 - - I 

5. Izvēles kurss: 

 Inovatīvās tehnoloģijas kravu pārvadājumos 

2 KP 1 1 - I, I 

 Starptautisko jūras pārvadājumu tiesiskais regulējums      

 Citi kursi      

       B.1.2. Jūras transporta ekspluatācija 11 7 4 -  

1. Kuģu un terminālu ekspluatācijas modernās tehnoloģijas 3 KP 3 - - SD, E 

2. Jūras transporta uzņēmumu tehniskā pārvaldība 3 KP - 3 - SD, E 

3. Jūras transporta loģistika – tehniskie aspekti 1 KP 1 - - I 

4. Lietojumprogrammas jūras transporta uzdevumos 2 KP 2 - - I 

5. Izvēles kurss: 

 Jūras transporta tehnisko sistēmu modelēšana un diagnostika 

2 KP 1 1 - I, I 

 Energoiekārtu stiprība, dinamika un stabilitāte      

 Inovatīvās tehnoloģijas kravu pārvadājumos      

 Citi kursi      

   B2.   Valodas                                                                                   2 - - 2  

1.   Angļu valoda 2 - - 2 I 

C.   BRĪVĀ IZVĒLE                                                                        1 - 1 - I 

D.   PRAKSE 6 - - 6 I 

E.   VALSTS PĀRBAUDĪJUMS 20 -  8 12  

1. Maģistra darba izstrādāšana, tajā skaitā: 20 KP - 8  12 I, I, VP 

   Zinātniskie semināri 2 KP - 1 1 I, I 

KOPĀ: 61 19 21 21  
 

 
 
                   

 

 


