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I . Studiju virziena raksturojums 

 

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

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. 

2. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums no Latvijas Republikas interešu 

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. 

3. Studiju virziena attīstības plāns. 

 
      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; 

4. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam – darba un izglītības tirgus 

novērtējuma rezultāti par darba vietu pieejamību studiju programmu absolventiem, 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. 

Puse no  darba devēju respondentiem, kā negatīvos faktorus, kas ietekmē nodarbinātību minējuši angļu valodas 

līmeni, alkohola lietošanu un disciplīnas pārkāpumus un attieksmi pret darbu, pārvērtēta sava profesionālā 

kvalifikācija, kas rezultējas neatbilstoša atalgojuma prasībās. 



Kuģu īpašnieki LJA Kuģu vadītāju praktiskās zināšanas novērtējuši kā labas un ļoti labas 54%, viduvējas 42%, 

teorētiskās zināšanas labas un ļoti labas 78%, attieksme un motivācija laba un ļoti laba 71%. 

Kuģu īpašnieki LJA Kuģu mehāniķu praktiskās zināšanas novērtējuši kā labas un ļoti labas 42%, viduvējas 54%, 

teorētiskās zināšanas labas un ļoti labas 79%, attieksme un motivācija laba un ļoti laba 62%. 

Nodarbinātību ietekmējošie negatīvie faktori: 

Angļu valodas līmenis 27% 

Alkokola lietošana un disciplīnas pārkāpumi uz kuģiem 21% 

Pārmērīga atalgojuma prasības 21% 

Attieksme pret darbu 20% 

Teorētiskās zināšanas 5% 

Veselības problēmas 3% 

Praktiskā sagatavotība 3% 

 

4 ārējie klienti (darba devēji) tika aicināti izvērtēt prakses saturu, prakses organizāciju un iegūto LJA zināšanu 

kvalitātes līmeni. 

 

Lapa Ltd 2015.gadā piedāvās mazāk prakses vietu tiem studējošiem, kas praksē iet pirmoreiz – 3 vietas.  

Par prakses vietu skaitu nākamajā gadā, darba devēji ir gatavi  sniegt informāciju gada beigās vai nākama gada 

sākumā.  

Informācijas aprites kvalitāte starp kompāniju un LJA ar praksi saistītos jautājumos ir laba. Kompānijās studentu 

sagatavotību un darbību prakses laikā vērtē, visas aptaujājamās organizācijas sniedza pozitīvu atbildi. Kompānijās ir 

apmierināti gan ar studējošo, gan absolventu zināšanu līmeni. 

Nepieciešamība pēc LJA absolventiem gadā: 

 

1. Lapa (Stolt-Nielsen Ltd) – 4 kuģu vadītāji, 3 kuģu mehāniķi, 1 elektroautomātiķis. 

2. LSC Shipmanagement – kompānijā paliek strādāt 80-85 % no tiem LJA absolventiem, kuri ir bijuši 

praksē šajā kompānijā. (2014.g. pirmajā jūras praksē bija 30 KV, 2. jūras praksē – 21 KV, kā arī 7 KM un 

1 KEM specialitātes students). 

3. Anglo Eastern (UK) Limited filiāle Latvijā ir gatavi piedāvāt darbu gandrīz visiem absolventiem, kuri ir 

gājuši praksē šajā kompānijā. Īpaši vēlētos ņemt darbā KEM specialitātes absolventus. 

4. LatB.G.I.  – darbu var piedāvāt visiem KV specialitātes absolventiem, 1-2 KEM absolventiem. Tā kā 

kompānijā ir tikai 5 4.mehāniķa amata vakances, tad iespēja atrast darbu šajā kompānijā KM absolventam 

ir maza. Kompānija ir īpaši ieinteresēta KEM specialitātes absolventos. 

  
5. 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 

 

Vājās puses 

Vāja materiāli – tehniskā bāze 

Jaunu mācību spēku trūkums 

Remontprakses sadarbības partneru trūkums 

 

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 

 

 

6. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts. 
           

        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. 

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 9 mēnešos veic SIA Det Norske Veritas. 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.  

Aplūkotās aktivitātes kvalitātes vadības jomā pilnībā ir īstenotas arī maģistra studiju programmā: apkopota un 

analizēta informācija LJA vadības pārskatam un noteikti detalizētie kvalitātes mērķi nākošajam akadēmiskajam 

gadam, veikti pasākumi auditos konstatēto neatbilstību un to cēloņu novēršanai, sniegti ikgadējie programmas 

pašnovērtējuma ziņojumi, veiktas aptaujas u.c. 

 

7. Studiju virzienam pieejamie resursi (tai skaitā finanšu resursi) un materiāltehniskais nodrošinājums; 
 

Programmu 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.  

Mācību procesā tiek izmantoti 59 stacionārs dators,9 stacionārie un 4 pārnesājamie multimediju komplekti 

(projektors+dators), 2 interaktīvās tāfeles, 1 videokamera, 3 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. 

 

Esošais un plānotais materiāltehniskais nodrošinājums LJA nodaļām 2013/2014.akad.g./2015./2016. akad. g. 

skat. pielikumā (10.pielikums. 

 

Kuģu inženieru nodaļas materiālais un informatīvais nodrošinājums: 

 LJA mācību korpusa 123. aud. 2013./14. mācību gadā izveidota kuģu galvenā dzinēja pārnestās jaudas 

mērīšanas laboratorija. Tika izgatavota kuģa dzenvārpstas modeļa piedziņa ar regulējamu rotācijas frekvenci. 

Tika projektēta dzenvārpstas pārnestās jaudas noslogošana ar hidraulisko piedziņu. 

 LJA mācību korpusa 123. aud. 2013./14. mācību gadā tika izveidota hidraulikas un pneimatikas laboratorija 

 Tiek izveidota kuģa remonta tehnoloģijas iekārta lieljaudas dzinēja klaņa defektācija. 

 Tiek izveidota kuģa remonta tehnoloģijas iekārta lieljaudas dzinēja cilindra ielikteņa defektācija. 

Kuģu elektroautomātikas studiju programma: 

KEA- elektrisko mašīnu laboratorija,  

elektrotehnikas laboratorija,  

elektronikas laboratorija  

kuģu automātikas laboratorija. 

2 analogās automātiskās vadības laboratorijas stendi ar iespējām nostrādāt 30 dažādus laboratorijas darbus. 

  

Infrastruktūras modernizēšanai tiek pilnveidota jauna, moderna elektrometināšanas un gāzes metināšanas darbnīca ar 

20 darba vietām, tiek iegādāti jauni stendi- elektriskie motori un ģeneratori. Daugavgrīvas ostā novietots LJA rīcībā 

esošie mācību peldlīdzekļi- mācību pontons Kadets un mācību laivas, kas nodrošina studējošo apmācību dzīvības 

drošībai jūrā, kā arī cita veida teorētiskās un praktiskās profesionālās mācības 

8. Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena ietvaros. 



         

          LJA docētājiem, personālam un studējošiem šobrīd visplašākās iespējas paver dalība Erasmus+ mobilitātes 

programmā, dodoties studiju, prakses, docēšanas vai personāla apmācības un pieredzes apmaiņas vizītēs uz 

partneraugstskolām ārvalstīs. Piedāvātais mobilitātes periods studējošajiem ir no 2 – 12 mēnešiem,viena studiju cikla 

laikā, bet docētājiem un personālam no 2 dienām līdz 2 nedēļām. 

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. 

Starptautiskā sadarbība jūrniecības speciālistu sagatavošanas un pētniecības jomā, vienlaikus nodrošinot papildresursu 

piesaisti, ir viens no LJA kvalitātes mērķiem. Starptautiskās sadarbības partneru atlasē tiek izvērtētas studentu un 

personāla mobilitātes iespējas jūrniecības studiju programmās, kā arī kopīgu pētniecības projektu īstenošanas iespējas. 

LJA plāno ik gadu nodrošināt mobilitātes iespējas 5% no LJA studējošo kopskaita un 10% no LJA personāla. 

LJA plāno turpināt sadarbību ar partneraugstskolām pie kopīgas maģistrantūras programmas. 

 

LJA ERASMUS programmā piedalās kopš 2007.gada augusta, kad tika parakstīta ES ERASMUS harta. 

Studējošo dalība Erasmus mobilitātes programmā “Jūras Transports- kuģa vadīšana” studiju programmā 2013.akad. 

gadā -31studējošais; 2014.akad. gadā -33 studējošie. 

Jūras transporta nodaļas docētāji 2013./2014. akadēmiskā gada ietvaros no 22.09.2013. līdz 19.06.2014.gadam ir 

aktīvi piedalījušies mobilitātes komandējumos. Erasmus apakšprogrammas ietvaros rīkotajos starptautiskajos 

semināros kaimiņvalstu partneraugstskolās – Lietuva, Igaunija,  kā arī  iesaistījušies ārvalstu pētniecības projektos un 

pieredzes apmaiņas braucienos. 

 „Jūras transports- kuģa mehānika ES Mūžizglītības programmas Erasmus apakšprogrammas docēšanas un 

personāla apmācības mobilitātes: 

2013./2014.a.g.:  

- docēšanas mobilitātes: R.Indriksons, J.Ivanova, Ģ.Aniņa, N.Baholdina, S.Breiha  

9. Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, studiju veidu, iegūstamo grādu, grādu 

un profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo kvalifikāciju. Studiju programmu atbilstība Latvijas 

Republikas un augstskolas vai koledžas stratēģijai. 
 

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 stabilitāte, kuģu vadīšanas 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 un līmenis: kuģu vadītājs, ceturtā līmeņa profesionālā kvalifikācija. 

Studiju ilgums un apjoms:  3-6 gadi nepilna laika studijas neklātienē, (pēc vidējās profesionālās jūrniecības izglītības, 

vismaz 90 Latvijas kredītpunkti (135 ECTS kredītpunkti), (pēc vidējās vispārējās vai vidējās profesionālās, vismaz 

140 Latvijas kredītpunkti (201 ECTS kredītpunkti). 

 

Studiju programma „Kuģu vadīšana” 2.līmenis 

Iegūstamā kvalifikācija un līmenis: inženieris kuģu vadīšanā, piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija 

Studiju ilgums un apjoms:  2 gadi pilna laika studijas vai 3 gadi nepilna laika studijas klā, vismaz 90 Latvijas 

kredītpunkti (135 ECTS kredītpunkti). 

 

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 enerģētiskās iekārtas, kuģu uzbūve un teorija, kuģu saldēšanas un gaisa kondicionēšanas 

iekārtas, kuģu palīgmehānismu un sistēmu ekspluatācija, apkope un remonts, jūras vides aizsardzība pret 

piesārņošanu, jūrniecības angļu valoda un kuģu tehniskais menedžments. 

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 

 

Bakalaura studiju programma „Jūras transports - kuģa elektroautomātika” 

Iegūstamais grāds: profesionālais bakalaura grāds jūras transportā. 

Iegūstamā kvalifikācija: kuģu elektromehānisko iekārtu elektroinženieris (otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība). 

Studiju ilgums un apjoms: 4 gadi un 3 mēneši pilna laika studijas, vismaz 185 Latvijas kredītpunkti (277,5 ECTS 

kredītpunkti). 

Galvenās studiju jomas: elektrotehnika, kuģu elektroiekārtas, mikroprocesori un PLC, kuģu dīzeļiekārtas un turbīnas, 

kuģa automātikas elementi un ierīces, kuģa automātiskās vadības sistēmas, kuģa elektroiekārtu tehniskā ekspluatācija 

un jūrniecības angļu valoda. 

 

Maģistra studiju programma „Jūras transports” 

Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds jūras transportā. 

 

Studiju ilgums un apjoms: 1,5 gadi pilna laika vai ne vairāk kā 3 gadi nepilna laika studiju, 60 Latvijas kredītpunkti 

(90 ECTS kredītpunkti). 

 

Studiju programmas atbilst LR un augstskolas stratēģijai. 

 

10. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums, norādot tā kvalifikāciju un 

pienākumus, tai skaitā studiju programmu un tās daļu, kuru katrs no akadēmiskā personāla īstenos. 
 

      Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījumu skatīt pielikumā (1.pielikums). 

11. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tā ietekme uz studiju 

darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības projektos, kā arī dalība starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes 

padomes un citu institūciju finansētajos projektos pārskata periodā. 
 

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

infrastruktūra” LJA noteiktajos prioritāros virzienos, kas ir cieši saistīti ar vadītajiem studiju kursiem, piemēram, 

virzienos „Kuģu enerģētisko iekārtu ekspluatācija, optimizācija, dinamika, diagnostika un kontrole” un „Kuģa 

elektrisko iekārtu un vadības sistēmu drošums” strādā prof.R.Indriksons, prof.A.Gasparjans u.c. – vadītie studiju kursi 

ir „Energoiekārtu stiprība, dinamika un stabilitāte”, „Kuģu un terminālu ekspluatācijas modernās tehnoloģijas”, „Jūras 

transporta tehnisko sistēmu modelēšana un diagnostika” u.c.; virzienā „Kuģniecības procesu efektivitāte, kuģošanas 

kvalitāte, drošība un aizsardzība” strādā prof. J.Brūnavs, prof. V.Priednieks, asoc.prof. G.Šteinerts u.c. – vadītie 

studiju kursi ir „Jūras transporta uzņēmumu tehniskā pārvaldība”, „Procesu kvalitātes vadība”, „Jūrniecības politika 

un likumdošana”u.c.  

           Studējošo zinātniskās pētniecības darbs galvenokārt notiek izstrādājot 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 programmas mērķiem: 

• jaunu tehnoloģiju, metožu un sistēmu veidošanas un īstenošanas prasmi studējošie attīsta maģistra darbos 

izstrādājot nepieciešamos inovatīvos risinājumus un vismaz daļēji īstenojot tos ar pētījumu saistītos nozares 

uzņēmumos/organizācijās; 

• spējas aktīvi iekļauties zinošu un prasmīgu profesionāļu darba grupās studējošie attīsta sākot ar studējošo 

darba grupām (patstāvīgie grupu darbi), izpildot noteiktus pienākumus pētniecības projektu darba grupās u.c.; 

• spējas formulēt un analizēt problēmas studējošie attīsta atsevišķos studiju kursos („Sasniegumi un problēmas 

jūras transportā” u.c.), izstrādājot izvēlētās tēmas analītisko apskatu maģistra darbā u.c.; 

• neatkarīgi prezentēt savu viedokli problēmas risināšanā studējošie attīsta, ziņojot par savu maģistra darbu 

programmas zinātniskos semināros, Zinātnes padomes sēdēs, uzstājoties ar ziņojumiem konferencēs u.c. 

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

apgūst galvenokārt atsevišķos studiju kursos, piemēram, „Jūras transporta ietekme uz apkārtējo vidi”, „Kuģu un 

terminālu ekspluatācijas modernās tehnoloģijas” u.c. 

Tādējādi studējošo pētnieciskais darbs ievērojami veicina maģistram nepieciešamo profesionālo un radošo zināšanu, 

prasmes un spēju padziļinātu apgūšanu. 



 

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

izdoti šīs konferences materiālu krājums.15.Starptautiskajā konferencē „Ūdens transports un infrastruktūra”  piedalījās 

LJA studējošie ar saviem pētījumiem/rakstiem: 

A.Koltana „The challenges and prospects of freeport of Riga in green corridor conception” 

I.Kucins „Ship steam boiler automatic system modernization” 

E.Aņisimovs „Use of series of trigonometric function” 

Studiju programmu realizācijā iesaistītie mācībspēki piedalījās starptautiskajos projektos: 

Baltic Sea Region Programme 2007-2013 „BSR InnoShip – Baltic Sea Co-operation for reducing ship and port 

emissions through knowledge and innovation based competitiveness”. Kopējais projekta finansējums 2007.-2013. 

gadā ir 240.000 EUR (t. sk. Eiropas Reģionālā Attīstības fonda līdzfinansējums 204000 EUR), no tā 15499 EUR tika 

saņemti 2013. gadā. Projekta ietvaros Latvijas Jūras akadēmija sadarbojās ar 18 partneriem no 9 valstīm, t. sk. 

Dānijas, Igaunijas, Krievijas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas. 

Projektā realizācijā bija iesaistīts profesors Juris Cimanskis. Atsevišķu uzdevumu (aptaujas, datu primārā apstrāde, 

literatūras studijas) veikšanai tika piesaistīti Latvijas Jūras akadēmijas studenti, kuriem darbība projektā pieredzējušo 

pētnieku vadībā deva iespēju pilnveidot savas pētnieciskā darba iemaņas, tādējādi gatavojoties savu diplomdarbu un 

maģistra darbu rakstīšanai.   

Projekta ietvaros tika izstrādāta darbības programma un stratēģija, kā arī izteikti priekšlikumi ekonomisko stimulu 

ieviešanai, lai ierobežotu un samazinātu kuģu un ostu radītās emisijas, izmešus un piesārņojumu Baltijas jūras 

akvatorijā. Risinājumi tika meklēti lokālajā, nacionālajā un Baltijas jūras mērogā. Projekta rezultātā tika izstrādāts 

instrumentārijs un piedāvāti inovatīvie zemu emisiju risinājumi Baltijas jūrā esošajiem kuģiem, kā arī šajā reģionā 

izvietotām ostām un pilsētām, tādējādi nodrošinot Baltijas jūras resursu maksimāli efektīvu izmantošanu un 

saglabāšanu nākošajām paaudzēm. 

„Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im oestlichen Europa” – projektu vada Carl von 

Ossietzky Universität Oldenburg, Institut für Germanistik un Bundesinstitut fűr Kultur und Geschichte der Deutschen 

im oestlichen Europa. Finansējums tiek nodrošināts no Vācijas federālā budžeta un ES fondiem. Projekts tiek īstenots 

2012. – 2014. gadā. 

Projekta ietvaros ir paredzēts izstrādāt uzziņu vārdnīcu, kas kalpos kā plašs informācijas avots par vāciešiem un vācu 

kultūru Austrumeiropā. Vārdnīca plāno aptvert tādus reģionus kā Silēzija, Pomerānija, Rietumu un Austrumu Prūsija, 

Transilvānija, Bohēmija, kā arī vāciešu apdzīvotās teritorijas Baltijas valstīs un Krievijā. Latvijas Jūras akadēmijas 

profesore Helēna Šimkuva ir vienīgā Latvijas pārstāve, kas piedalās vārdnīcas tapšanā, proti, šķirkļa par Latviju 

sagatavošanā, analizējot un sniedzot detalizētu un izvērstu informāciju par toponimiju, vēsturisko ģeogrāfiju un 

iedzīvotāju izvietojumu, vācbaltiešiem, viņu kultūru un kultūras mantojumu Latvijā.    

 

12. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko publikāciju un 

sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata periodā. 
 

2013./2014. Akadēmiskajā mācību gadā sagatavotā mācību literatūra (pieejama bibliotēkā): 

 

Doc. J. Ivanova atjaunojusi Jūras transporta un ekonomikas lekciju konspektus, konspekti pieejami elektroniski 

lokālajā datortīklā.  

 
Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība:  

Lūkins, K. CONDITIONS IN LATVIA FOR ESTABLISHMENT OF EMISSION REDUCTION FROM SHIPPING 

THROUGH MARKET-BASED MESAURES. Proceeding of 15th International conference „Maritime Transport and 

Infrastructure-2013” 

Pavlovičs, A. NON-INVASIVE ELECTRODERMAL ALERT SYSTEM FOR WATCH OFFICER. Proceeding of 

15th International conference „Maritime Transport and Infrastructure-2013” 

Šteinerts, G.  FLAGS OF CONVENIENCE AND OPEN REGISTERS, ANY REMEDY? Proceeding of 15th 

International conference „Maritime Transport and Infrastructure-2013” 

Cimanskis, J., Indriksons, R., & Sotnichenko, A. TORSIONAL VIBRATIONS DURING PASSAGE OVER 

RESONANCE. Proceeding of 15th International conference „Maritime Transport and Infrastructure-2013” 

Brūnavs, J., & Lauza, G. ELECTRIC PROTECTION DEVICE OF MARINE POWER SYSTEMS. Proceeding of 

15th International conference „Maritime Transport and Infrastructure-2013” 

Bērziņš, J., Lešinskis, I., & Pavlovičs, A. THE EDUCATIONAL LEVELS OF SEAFARERS-OFFICERS AND 

NEEDS OF NATIONAL ECONOMY. Proceeding of 15th International conference „Maritime Transport and 

Infrastructure-2013” 

Križus, A., & Luckāns, E. SATELLITE COMPASS „FARWATER RK2306” ERROR RANGE DEFINITION FOR 

FIXED USER MODE. Proceeding of 15th International conference „Maritime Transport and Infrastructure-2013” 

Križus, A. & Luckāns, E. FLUXGATE COMPASS PRACTICAL USE. Proceeding of 15th International conference 

„Maritime Transport and Infrastructure-2013” 

Plostniece, M., Anisimovs, E., Liepiņa, V., & Barkāns, V. TRIGONOMETRIC FUNCTION SERIES UTILIZATION 



IN SOLAR COLLECTORS CALCULATIONS. Proceeding of 15th International conference „Maritime Transport 

and Infrastructure-2013” 
Zinātniskās publikācijas: 

H. Šimkuva. Jahrbuch des Bundesinstituts fűr Kultur und Geschichte der Deutschen im oestlichen Europa, Bd.20., 

2012., S. 573-575., 582-584. (Annotationen. Neuerscheinungen aus Ostmitteleuropa). 

H. Šimkuva. Gruenderzeit // Jahrbuch des Bundesinstituts fuer Kultur und Geschichte der Deutschen im oestlichen 

Europa. - Band 21. - 2013. - Oldenburg. - S.- 463, 465-466, 467,  472-473, 477-478. 

Piedalīšanās ar ziņojumiem starptautiskajās konferencēs: 

R. Indriksons, J. Kokars, I. Kurjanovičs. The Analytical Calculation of Engine Crankshaft Motion during Starting.  

J. Cimanskis, R. Indriksons (ar līdzautoru). Torsional Vibrations During Passage Over Resonance. Latvijas Jūras 

akadēmijas 15. starptautiskā konference „Ūdens transports un infrastruktūra” (Maritime Transport and Infrastructure-

2013). Rīga, 25.-26.04.2013. 

H. Šimkuva (ar līdzautoru). Research of Work and Communication of Multinational Work Crews. Latvijas Jūras 

akadēmijas 15. starptautiskā konference „Ūdens transports un infrastruktūra” (Maritime Transport and Infrastructure-

2013). Rīga, 25.-26.04.2013. 

13. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību  uzskaitījums, norādot to uzdevumus studiju 

virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā. 
Studiju virziena īstenošanā ir iesaistītas šādas struktūrvienības: 

Jūras transporta nodaļa- JTN organizē augstākās profesionālās jūrniecības izglītības iegūšanu profesionālā 

bakalaura, pirmā līmeņa un augstākā līmeņa (pilna un nepilna laika - neklātienes) studiju programmās – „Kuģu 

vadīšana” (kodi 41525 un 44525), „Jūras transports - kuģa vadīšana” (kods 42525), „Ostu vadīšana” (kods 42345), 

„Ostu un kuģošanas vadība” (kods 42345) un citās studiju programmās, kas saistītas ar jūrniecības nozari, un ir 

noteiktā kārtībā sertificētas, licencētas un akreditētas. 

 

Kuģu inženieru nodaļa- KIN organizē augstākās profesionālās jūrniecības izglītības iegūšanu profesionālā 

bakalaura, pirmā līmeņa un augstākā līmeņa (pilna, nepilna laika neklātienes) studiju programmās – „Jūras 

transports – kuģu mehānika’’ (kods 42525), „Kuģu mehānika” (kods 41 525 02 (415221) un 41 525 02 (475221)), 

„Jūras transports – kuģa elektroautomātika’’ (kods 42525)  un citās studiju programmās, kas saistītas ar 

jūrniecības nozari un ir noteiktā kārtībā sertificētas, licencētas un akreditētas. 

 

Svešvalodu katedra- SK veic studējošo apmācību jūrniecības angļu valodā un vispārējā angļu valodā visās LJA 

studiju programmās, kā arī citās studiju programmās, kas saistītas ar jūrniecības nozari, un ir noteiktā kārtībā 

sertificētas, licencētas un akreditētas. 

 

Vispārējās izglītības katedra- VIK galvenais darbības mērķis ir studējošo apmācība profesionālā bakalaura, pirmā 

līmeņa un augstākā līmeņa (pilna un nepilna laika) visās LJA studiju programmās, kas saistītas ar jūrniecības nozari 

un ir noteiktā kārtībā sertificētas, licenzētas un akreditētas. 

 

Maģistrantūra- organizē augstākās profesionālās maģistra studiju programmas “” Jūras transports” ( kods 47525) 

īstenošanu. 

 
LJA Mācību centrs- Mācību centrs veic jūrnieku un studējošo apmācību un kvalifikācijas celšanu ar jūrniecību 

saistītās un citās akadēmijas profilam atbilstošās sfērās. 

 

Pētniecības institūts- Institūtam ir šādi uzdevumi:  

izstrādāt darbības un attīstības stratēģiju un plānus, nosakot sasniedzamos rezultātus un tiem nepieciešamos resursus; 

 veicināt zinātnisko pētījumu rezultātu praktisku izmantošanu; 

piedalīties projektu konkursos, lai piesaistītu finanšu līdzekļus, izstrādāt līgumu projektus par zinātnisko un izglītības 

programmu un projektu izpildi; 

iesaistīt studentus un maģistrantus institūta zinātniskajā darbībā;  

organizēt zinātniskās konferences, seminārus un akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšanas kursus; 
izdot informatīvus materiālus un zinātniskus izdevumus; 

iesaistīties starptautiskajās zinātniski – pētnieciskajās aktivitātēs, organizācijās, biedrībās un asociācijās; 

piedalīties akadēmiskās un zinātniskās kvalifikācijas darbu izstrādāšanā, rūpēties par LJA darbinieku profesionālo 

izaugsmi; 

veidot Institūta specializētās zinātniskās struktūrvienības - laboratorijas un grupas. To izveide, reorganizācija un 

darbības izbeigšana notiek atbilstoši galvenajiem pētniecības virzieniem un iegūtajam finansējumam;  

atbilstoši kompetencei sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām; 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā noteikt maksu par Institūta sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem; 

veikt citus Institūta zinātnisko darbību regulējošus normatīvajos aktos noteiktus uzdevumus. 

14. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla raksturojums, norādot tā uzdevumus 

studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā. 



 
Studiju virziena īstenošanā ir nepieciešams šāds palīgpersonāls: 

Datortīkla administrators- datortīkla un datoru darbības uzturēšana; 

Studiju metodiķis- organizēt un vadīt studiju un metodisko darbu LJA; 

Laboratorijas vadītājs-nodrošina laboratoriju darbu atbilstoši studiju procesam. 

15. Informācija par ārējiem sakariem: 

15.1. sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām; 

      
         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. 

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

līdzīgas studiju programmas; 
 

   LJA ir noslēgti Erasmus partnerības līgumi ar 30 augstskolām 17 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) 

Sadarbības protokols ar Azerbaidžānas Valsts jūras akadēmiju par savstarpējo sadarbību un tiešo kooperāciju 

izglītības un pētniecības jomā, ieskaitot docētāju, pētnieku un citu speciālistu, kā arī studējošo apmaiņu (spēkā līdz  

2015.gada 25.maijam). 

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

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

 

           Erasmus mobilitātes programmas ietvaros, 2013./2014. akadēmiskajā mācību gadā mobilitātes vizītēs ārvalstu 

partneraugstskolās bija devušies 10 docētāji un 13 darbinieki. 

 

Noslēgtie 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 

15.3. studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros, norādot apmaiņas 

programmu un valsti; 

 
     Erasmus PRAKSES mobilitātē 2013./2014.akadēmiskajā mācību gadā bija devušies 13 studējošie šādās studiju 

programmās: 

„Jūras transports-kuģa vadīšana” – 6 studējošie 

„Jūras transports-kuģa mehānika” – 4 studējošie 

„Jūras transports - kuģa elektroautomātika”  – 1 studējošie 

 

Studējošie bija Erasmus PRAKSES mobilitātē šādās valstīs: 

Vācijā- 6 studējošie 

Lielbritānijā-4 studējošie 

Lietuvā- 2 studējošie 

Beļģijā- 1 studējošais 

 
15.4. ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā kopumā, kā arī sadalījumā pa studiju programmām, norādot 

studiju ilgumu, valsti. 



    
  2013./2014.akadēmiskajā mācību gadā Erasmus studentu apmaiņas programmas ietvaros LJA studēja 17 

viesstudenti no Spānijas, Vācijas, Turcijas, Grieķijas un Polijas šādās studiju programmās: 

 „Jūras transports-kuģa vadīšana” – 15 studējošie 

„Jūras transports-kuģa mehānika” – 2 studējošie 

 

II. (A) Studiju programmu „Jūras transports-kuģa vadīšana”, „Kuģu vadīšana” 

1.līmenis, “Kuģu vadīšana” 2.līmenis raksturojums 
16.Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi. 

 

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. 

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. 

17. 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. 

18. Studiju programmas plāns . 

    
   Studiju programmas „Jūras transports-kuģa vadīšana” studiju plānu skatīt pielikumā (2.pielikums). 

   Studiju programmas „Kuģu vadīšana” 2.līmenis studiju plānu skatīt pielikumā (3.pielikums). 

   Studiju programmas „Kuģu vadīšana” 1.līmnenis (studijas pēc vidējās profesionālās jūrniecības izglītības) studiju 

plānu skatīt pielikumā (4.pielikums). 

   Studiju programmas „Kuģu vadīšana” 1.līmnenis (studijas pēc vidējās vispārējās vai vidējās profesionālās 

izglītības) studiju plānu skatīt pielikumā (5.pielikums). 
19. Studiju kursu un studiju moduļu apraksti.         
          Studiju kursa apraksti ir aktualizēti JT nodaļas sēdē 2014.gada 5. septembrī, protokola Nr. 17, un tie ir pieejami 

JT nodaļā. 

20. 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 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. 

21. 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. 

22. Studiju programmas praktiskā īstenošana. 
       

      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”, Redakcija-11) 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”,  red.-4) 

23. Vērtēšanas sistēma. 

     
         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, 2001.gada 20.marta Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.141 

“Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” ar grozījumiem, 2001.gada 

20.novembra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.481 "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartu” ar grozījumiem, 2008. gada 22. decembra Latvijas Republikas Ministru kabineta 

noteikumu Nr.1065 „Noteikumi par jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu sertificēšanu un uzraudzību”, 

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. 

1.tabula 

  Vērtēšanas skala 

 

Vērtējums Atbilstība programmai 

10 Izcili 
Zināšanas pārsniedz programmas prasības, liecina par problēmu dziļu izpratni 

un spēju veikt patstāvīgus pētījumus 

9 Teicami Pilnīgi apgūta programma, iegūta prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas 

8 Ļoti labi 
Pilnīgi apgūta programma, taču atsevišķos jautājumos nav pietiekoši dziļas 

izpratnes, lai zināšanas pielietotu sarežģītāku problēmu risināšanā 

7 Labi 

Kopumā apgūtas zināšanas programmas prasību līmenī, taču konstatējama 

atsevišķu mazāk svarīgu jautājumu neizpratne, ir nelielas grūtības atsevišķu 

praktisku uzdevumu risināšanā 

6 Gandrīz labi 

Kopumā apgūta programma, taču vienlaikus konstatējama atsevišķu lielāku 

problēmu nepietiekama izpratne, ir daļējas grūtības iegūto zināšanu praktiskā 

pielietošanā 

5 Viduvēji 
Visumā apgūta programma, taču konstatējama vairāku svarīgu problēmu 

nepietiekoši dziļa izpratne, ir grūtības iegūto zināšanu praktiskā izmantošanā 

4 
Gandrīz 

viduvēji 

Visumā apgūta programma, tomēr konstatējama nepietiekama dažu 

pamatkoncepciju izpratne, ir ievērojamas grūtības iegūto zināšanu praktiskā 

izmantošanā 



3 Vāji 
Zināšanas virspusējas un nepilnīgas, studējošais nespēj tās lietot konkrētās 

situācijās 

2 Ļoti vāji 
Ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķām problēmām, programmas lielākā 

daļa nav apgūta 

1 Ļoti, ļoti vāji 
Nav izpratnes par studiju kursa pamatproblemātiku, studiju kursā zināšanu 

praktiski nav 

 

          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”, Redakcija-8   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, 

ko vērtē Valsts pārbaudījumu komisija LR Ministru kabineta 20.03.2001. noteikumos Nr.141” Noteikumi par pirmā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” un LR Ministru kabineta 20.11.2001. noteikumos Nr.481 

"Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu" ar grozījumiem un 23.12.2002. LJA 

Senātā apstiprinātajā LJA Nolikumā Nr.6 ‘’Par Valsts pārbaudījumiem Latvijas Jūras akadēmijā’’ ar grozījumiem 

noteiktajā kārtībā.  

       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. 

24. Studiju programmas izmaksas. 
       Studiju programmas „Jūras transports - kuģu vadīšana” izmaksas ir 2703.46 EUR (par 1 mācību gadu). 

       Studiju programmas „Kuģu vadīšana” 2.līmenis izmaksas ir 1324.68 EUR (par 1. mācību gadu). 1 KP=69.72 

EUR 

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

izmaksas ir 1533.84 EUR (par 1.mācību gadu). 1 KP=69.72 EUR 

 

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

izglītības) izmaksas ir 1533.84 EUR (par 1.mācību gadu).1 KP=69.72 EUR 

25. 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 20.11.2001. 

noteikumiem Nr.481 "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 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, 

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 20.11.2001. noteikumiem 

Nr.481 "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 42 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 19 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. 

 

 

       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 47 kredītpunkti, 

ierobežotās izvēles studiju kursi, kuru apjoms ir 2 kredītpunkti, 

brīvās izvēles studiju kursi, kuru apjoms ir 2 kredītpunkti, 

prakse un praktiskās apmācības kursi, kuru apjoms ir 62 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 vai vidējo vispārējo. 

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. 

26. 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.  

27. Informācija par studējošajiem: 

27.1. studējošo skaits 2013./2014.akadēmiskajā mācību gadā; 
Studiju programmā Jūras transports - kuģa vadīšana (klātienē) – 364 studējošie. 

Studiju programmā Jūras transports - kuģa vadīšana (neklātienē) – 107 studējošie. 

I līmeņa studiju programmā „Kuģu vadīšana” (neklātienē) -  10 studējošie. 

II līmeņa studiju programmā „Kuģu vadīšana” (neklātienē) -  28 studējošie.                         

27.2. imatrikulēto studējošo skaits 2013./2014. akadēmiskajā mācību gadā;  
Studiju programmā Jūras transports - kuģa vadīšana (klātienē) imatrikulēti 81 studējošie . 

Studiju programmā Jūras transports-kuģa vadīšana (neklātienē) imatrikulēti  38 studējošie. 

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

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

27.3. absolventu (ja tādi ir) skaits 2013./2014. akadēmiskajā mācību gadā; 
Studiju programmā Jūras transports - kuģa vadīšana (klātienē) bija 60 absolventi.  

Studiju programmā Jūras transports - kuģa vadīšana (neklātienē) bija 4 absolventi.      

I līmeņa studiju programmā „Kuģu vadīšana” (neklātienē) bija 0 absolvents. 

II līmeņa studiju programmā „Kuģu vadīšana” (neklātienē) bija 5 absolventi. 

28. Studējošo aptaujas un to analīze. 
Katra studiju semestra noslēgumā tiek veiktas studējošo aptaujas. 

LJA studējošo aptaujas rezultātu kopsavilkums 

Negatīvais Pozitīvais 

Daļa aptaujāto uzskata, ka mācību procesā vairāk būtu 

jāizmato uzskates līdzekļi, piemēram, videomateriāli.  

Lielākā daļa aptaujāto ir apmierināta ar studiju 

programm, studiju procesu un iegūtajām zināšanām. 

Atsevišķos studiju kursos neapmierina lekciju darba 

organizācija, kā pasniedzējs plāno lekcijas. 

Tehniskais nodrošinājums ir mūsdienīgs un pietiekamā 

daudzumā. 

Studējošie norāda, ka vairāk būtu nepieciešami 

elektroniski izdales materiāli. 

Studiju kursu mērķi, lielākajai daļai, ir bijuši saprotami 

jau no paša sākuma. 

Atsevišķos studiju kursos neapmierina lekciju darba 

organizācija, kā pasniedzējs plāno lekcijas. 

Lielākā daļa pasniedzēju tiek vērtēti kā kompetenti 

savas nozares speciālisti. Pasniedzēji izmanto jaunāko 

speciālo literatūru. 

Atsevišķu studiju kursu apguvē ir tēmas, kurām 

vajadzētu atvēlēt vairāk auditoriju stundas. 

Pasniedzēji tēmu padara daudz uzskatāmāku, minot 

piemērus no savas pieredzes. 

Izvērtējot Latvijas Jūras administrācijas veiktā pētījuma rezultātus par „Studējošo apmierinātību ar studiju 

procesu”   noskaidrots, ka 73% no aptaujātajiem mācību procesu vērtē kā kvalitatīvu un interesantu, 17% mācības 



LJA uzskata par nemotivējošām savukārt 10% izvēlētos citu mācību iestādi. 

94%  uzskata, ka tehniskais nodrošinājums ir mūsdienīgas un pietiekamā daudzumā. 

Studenti atzinīgi novērtējuši iegūtās zināšanas 91%, esmu ieguvis zināšanas, bet neuzskatu, ka prasmes 43%, tikai 

2% procenti no aptaujātajiem uzskata, ka neko mācību iestādē nav ieguvuši. 

Mācību vidi 32% ir novērtējuši, kā motivējošu un sakārtotu, 27% kā nesakārtotu un nemūsdienīgu, 23% atzinuši, ka 

mācību vide nav svarīga un 18%, ka mācību vide nemotivē mācīties. 

 

29. Absolventu aptaujas un to analīze 

 LJA bakalaura studiju programmas „Jūras transports – kuģa vadīšana”, II līmeņa studiju programmas 

„Kuģu vadīšana” 2013./2014.akad.g.absolventu aptaujas anketu kopsavilkuma izvērtējums. 

(Salīdzināts ar 2012./2013.akad.g. JT-KV) 

 2013./2014.akad.g. 64 bakalaura studiju programmas “Jūras transports – kuģa vadīšana” un II līmeņa studiju 

programmas “Kuģu vadīšana” absolventi tika aicināti izvērtēt studiju programmas saturu, studiju procesa 

organizāciju, kā arī mācībspēku darbu. 

  

Izvērtējot anketēšanas rezultātā sniegtās atbildes, var secināt, ka 57.8% (iepriekš 59%) no aptaujātajiem studiju 

programmu kopumā vērtē kā labu, savukārt 42.2% (iepriekš 38%) kā viduvēju. Jāatzīmē, ka neviens no 

respondentiem nav novērtējis programmu kā sliktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kā studiju kursi, kuri ir devuši vislielāko ieguldījumu respondentu teorētiskajās un praktiskajās zināšanās, 

galvenokārt tiek minēti “Navigācija” (minējuši 87.5%), “Jūrniecības astronomija” (minējuši 54.7%), “Kuģu 

vadīšana un manevrēšana” (minējuši 40.6%), “Kuģu sardzes nodrošināšana” (minējuši 39%), “Kuģu teorija” 

(minējuši 23.4%), “Sakaru organizācija un GMDSS” un “RLS un ECDIS izmantošana kuģa vadīšanā” (katru 

minējuši 21.9%). Ir minēti arī tādi studiju kursi kā “Kuģu uzbūve un to ekspluatācija”, “Kuģu navigācijas tehniskie 

līdzekļi”, “Vides piesārņojuma novēršana”, “Kuģošanas drošība”, “Angļu valoda”, “Darba aizsardzība un 

likumdošana”, “Navigācijas meteoroloģija”, “Sports”, “Psiholoģija”, “Jūras tiesības”, “Matemātika”, “Fizika”, “Kuģu 

kravu pārvadājumu tehnoloģija”, “Latvijas kuģniecības vēsture”, kā arī “Jūras prakse”.  

Uz jautājumu, kuri studiju kursi deva vismazāko ieguldījumu respondentu teorētiskajās un praktiskajās 

zināšanās, galvenokārt tiek minēti sekojoši studiju kursi: “Filozofija” un “Latvijas kuģniecības vēsture” (katru 

minējuši 31.3% no respondentiem), kā arī “Transporta ekonomika” (minējuši 20.3%). Ir pieminēti arī tādi studiju 

kursi kā “Ķīmija”, “Navigācijas meteoroloģija”, “Kuģu tehniskais menedžments”, “Projektu vadība”, “Tehniskā 

mehānika”, “Kuģu elektroiekārtas”, “RLS un ECDIS izmantošana kuģa vadīšanā”, “Kuģu kravu pārvadājumu 

tehnoloģija”, “Inženiergrafika”, “Kuģu komercmenedžments”, “Kvalitātes vadība jūras transportā”, “Psiholoģija”, 

“Fizika”, “Kuģu uzbūve un to ekspluatācija”, “Kuģu energosistēmas”, “Elektrotehnika un elektronika”, “Personāla 

vadība, organizācija un apmācība”, “Jūrniecības angļu valoda”, “Matemātika”, “Kuģu teorija”, “Kuģu navigācijas 

tehniskie līdzekļi”, “Navigācija”, “Sports”, “Kuģošanas drošība”, “Informācijas tehnoloģija”, “Vides piesārņojuma 

novēršana”, “Sakaru organizācija un GMDSS”, “Jūrniecības astronomija”, “Jūras tiesības”, kā arī tiek minēts, ka tie ir 

bijuši visi brīvās izvēles kursi, galvenokārt, tādēļ, ka tas ir bijis grupas lēmums, nevis katra studējošā individuāla 

izvēle.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.7% no respondentiem studiju laikā iegūtās zināšanas ir atzinuši par gandrīz pietiekamām (iepriekš 46.9%), lai 

ieņemtu kuģa virsnieka amatu, bet 42.2% (iepriekš 43,8%) uzskata, ka zināšanas ir pietiekamas, savukārt 3.1% 

(iepriekš 4.7%) iegūtās zināšanas uzskata par nepietiekamām kuģa virsnieka amata ieņemšanai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Absolventi ir snieguši ierosinājumus studiju programmas satura uzlabošanai. 25% (iepriekš 13,11.9%), no 

respondentiem uzskata, ka ir nepieciešams palielināt praktisko nodarbību skaitu un pievērst lielāku uzmanību 

praktisko iemaņu apgūšanai un nostiprināšanai. Lai to nodrošinātu, kā vienu no variantiem studējošie piedāvā regulāri 

organizēt grupu darbus, vairāk darboties ar simulatoriem, praktiskās nodarbības uz mācību kuģa Partner-1, kā arī 

katras lekcijas beigās organizēt nelielus pārbaudījumus, lai pasniedzējs varētu izsekot tam, vai studējošie ir sapratuši 

un uztvēruši lekcijā mācīto. Ir sniegti ierosinājumi organizēt regulārus un obligātus kontroldarbus katrā studiju kursā 

semestra garumā un, pozitīva vērtējuma gadījumā, studējošajam piešķirt automātisku ieskaiti. Absolventi uzskata, ka 

ir nepieciešams palielināt sniegtās informācijas daudzumu studiju kursos, kuros studējošie tiek apmācīti darboties ar 

reālu kuģa ekipējumu un tam sekojošo rīcību, studiju sākuma periodā organizēt ekskursijas uz Rīgas Brīvostu un visa 

studiju procesa garumā organizēt sporta nodarbības. Tiek minēts, ka studiju programmu nepieciešams papildināt ar 

tādiem studiju kursiem, kuros varētu apgūt iemaņas par kuģu manevrēšanu un navigāciju īpašos apstākļos uz 

simulatoriem, tauvošanās operācijām, takelāžas darbiem, jūrniecības mezglu siešanu, kravas operāciju teorijas 

praktisku pielietošanu uz trenažieriem un veikt astronomijas novērojumus, kā arī pievērst uzmanību jaunākajām ar 

jūrniecību saistītajām inovācijām. Absolventi ierosina studiju programmā iekļaut tādus studiju kursus kā “Materiālu 

pretestība”, “Grāmatvedība”, “Lietvedība”, studiju kursu, kurš ir veltīts SOLAS 1974 konvencijas padziļinātai 

apguvei, un analītisko domāšanu attīstošus studiju kursus vēlākos 

studiju posmos, kad ir beigušies studiju kursi “Matemātika”, “Fizika”.  

Absolventi rosina, lai uzlabotu diplomdarba izstrādes kvalitāti, ieviest sagatavošanas kursu, kurā izskaidrot 

diplomdarba izstrādes noteikumus, sniegt padomus izvēlēties veiksmīgu diplomdarba tēmu u.t.t. Tiek rosināts studiju 



kursu “Latvijas kuģniecības vēsture” un “Filozofija” vietā pastiprināti apgūt profesionālos studiju kursus, piemēram, 

“Navigācijas meteoroloģija”, kā arī studiju programmā iekļaut GPS trenažiera apmācību. Respondenti uzskata, ka 

studiju kursa “Kuģu teorija” studiju darbu vajadzētu pārcelt uz ātrākiem studiju posmiem, lai to varētu izstrādāt, 

paralēli apgūstot teoriju. Aptaujātie uzskata, ka ir nepieciešams samazināt stundu skaitu studiju kursiem, kuri jau 

vismaz 15 gadus nav aktuāli jūrniecībā, piemēram, “Kuģu teorija”, “Kuģu navigācijas tehniskie līdzekļi”, vai arī 

aktualizēt studiju kursa programmas saturu. Absolventi ierosina, ka studiju programmā nepieciešams ieviest vairākus 

studiju kursus, kuri tiek pasniegti angļu valodā, un tiek rosināts studiju kursus apgūt pa moduļiem., kā arī 

nepieciešams saskaņot valsts eksāmena specialitātē jautājumus ar apgūstamo studiju programmu. Respondenti 

uzskata, ka jāuzlabo studiju kursa “Jūrniecības angļu valoda” līmenis, kā arī jāatjauno tajā izmantojamā literatūra un 

studējošos vajadzētu dalīt grupās atbilstoši zināšanu līmenim. 6.3% no respondentiem uzskata, ka ir nepieciešams 

mainīt Svešvalodu katedras darba organizāciju un veikt izmaiņas pasniedzēju sastāvā, jo esošajiem pasniedzējiem 

neesot zināšanu par jūrniecības angļu valodu. Attiecībā uz izmantojamajiem mācību materiāliem, aptaujātie uzskata, 

ka vairāk mācību materiālus vajadzētu veidot pieejamus elektroniski, nepieciešami vairāk mācību materiāli latviešu 

valodā, kā arī kopumā sniegt vairāk informatīvos un mācību līdzekļus. Attiecībā uz praksēm, respondenti uzskata, ka 

studiju programmu vajadzētu pārskatīt un veikt tajā izmaiņas, lai studējošajiem būtu vieglāk iegūt 12 mēnešu jūras 

cenzu, kā piemēram, ieviest trīs prakses līdzšinējo divu vietā, kā arī studējošie uzskata, ka zināšanas par vispārējo 

kuģu uzbūvi, sistēmu darbību u.t.t. vajadzētu pasniegt pirms došanās pirmajā jūras praksē, savukārt pirms otrās jūras 

prakses vajadzētu likt studējošajiem apstiprināt bakalaura darba tēmu. Respondenti uzskata, ka pasniedzējiem 

papildus teorijai vajadzētu sniegt piemērus kā teorētiskās zināšanas pareizi izmantot darbā uz kuģa, kā arī 

pasniedzējiem būtu jāievieš stingrākas prasības attiecībā uz studējošajiem.  Tiek uzskatīts, ka ir nepieciešams 

kontrolēt pasniedzēju lekciju satura atbilstību studiju kursa saturam, lai studējošajiem tiktu sniegta korekta 

informācija. Respondenti min, ka akadēmijai būtu nepieciešams gatavot speciālistus ne tikai naftas tankkuģiem, bet 

arī sniegt tādas zināšanas, lai absolventi varētu strādāt arī uz Ro-Ro,  Ro-Pax, ātrgaitas un ofšora kuģiem. 

6,3% no respondentiem ierosina, ka jāievieš tādas praktiskās nodarbības vai brīvās izvēles studiju kursus kā Kuģu 

manevrēšana un navigācija īpašos apstākļos uz simulatoriem, tauvošanās operāciju apskatīšana un takelāžas darbi, 

jūrniecības mezglu siešana, kravas operāciju teorētiskās un praktiskās nodarbības uz trenažieriem 

 Izvērtējot studiju procesa organizāciju, 40.6% (iepriekš 63%) no respondentiem to ir atzinuši par labu, 

54.7% (iepriekš 30%) to ir atzinuši par viduvēju, bet 4.7% (iepriekš 7%) par sliktu. Līdzīgs procentuālais sadalījums 

ir jautājumā par studiju procesa tehniskā nodrošinājuma pietiekamību, respektīvi, 37.5% (iepriekš 23%) uzskata, 

ka tas ir bijis pietiekams, 56.2% (iepriekš 59%) to atzīst par apmierinošu, bet 6.3% (iepriekš 18%) uzskata, ka tas ir 

nepietiekams. Studiju procesa informatīvi nodrošinājumi par pietiekamu ir atzinuši lielākā daļa no 

respondentiem, 57.8% (iepriekš 47%), par apmierinošu to uzskata 34.4% (iepriekš 44%), savukārt kā nepietiekamu 

7.8% (iepriekš 7%). 

 Ir sniegti dažādi ierosinājumi studiju procesa organizācijas uzlabošanai. Respondenti atzinuši, ka ir 

nepieciešams attīstīt Moodle sistēmu, ievietojot tajā lekciju sarakstu, grafiku, jaunumus, atzīmes un mājasdarbus, kā 

arī apmācīt vecākā gadagājuma pasniedzējus darbam ar to. Aptaujātie min, ka ir jāuzlabo LJA mājaslapa un jāattīsta 

e-studijas. Absolventi uzskata, ka nepieciešams attīstīt trenažierus un iegādāties jaunu aprīkojumu, lai ar to palīdzību 

varētu nostiprināt studējošo praktiskās zināšanas un iemaņas, piemēram, iegādāties šķidro kravu iekraušanas 

simulatoru.  

Respondenti iesaka pārskatīt lekciju sadalījumu pa semestriem un izvērtēt, kurus priekšmetus būtu labāk apgūt pirms 

došanās jūras praksē un kurus pēc tās, plānot mazāk lekcijas darba dienās, kā arī saīsināt studiju programmu kopumā. 

Kā piemēru lekciju sadalījuma izmaiņām absolventi min, ka varētu vispārizglītojošos priekšmetus salikt vienā studiju 

gadā un pārējos studiju gadus jāvelta profesionālo priekšmetu apguvei. Absolventi ierosina, ka iekļaujot jaunos studiju 

kursus studiju programmā, vispirms tos jāpasniedz vecākajos kursos studējošajiem, nevis pasniegt tos jaunākajos 

kursos studējošajiem. Respondents paskaidro, ka šobrīd zemākos kursos studējošajiem tiek mācīts kā darboties ar 

simulatoru, lai gan viņi vēl neko nesaprot, jo nav bijuši jūras praksē, līdz ar to simulatorus šie studējošie uztver kā 

spēli, tajā pašā laikā 5.kursa studējošie katru dienu gaidījuši, kad viņiem šie kursi tiks organizēti. Aptaujātie min, ka 

būtu nepieciešams pārskatīt diplomdarbu izstrādes noteikumus, pārbaužu kritērijus, aizstāvēšanas laiku un kārtību. 

Absolventi uzskata, ka būtu jānodrošina ātrāka informācijas aprite (veiklākas atbildes uz e-pastiem, lekciju sarakstu 

publicēt ātrāk kā dienu pirms semestra sākuma, laicīgu informāciju par Kuģa tiltiņa resursu vadības kursiem u.c.), kā 

arī viņi vēlētos saņemt plašāku informāciju par to, kā tiek rēķināta vidējā svērtā atzīme, ar kuru studējošais piedalās 

rotācijā. Tiek ieteikts pasniedzējiem veikt regulāru un sistemātisku studiju kursu satura analīzi, izvērtēt to atbilstību 

studiju programmai. Respondenti uzskata, ka akadēmijas bibliotēkā ir nepieciešams bezmaksas bezvadu internets. Kas 

attiecas uz mācību materiālu nodrošinājumu, respondenti uzskata, ka mācību materiālus, kuri ir pieejami bibliotēkā, 



būtu jāatjauno un jāpaplašina, kā arī jāpaplašina elektroniski pieejamo mācību līdzekļu bāze. Absolventi uzskata, ka 

akadēmijā vajadzētu samazināt birokrātiskās procedūras, jo tās viņiem šķiet bezjēdzīgas un traucē studiju procesam, 

studējošajiem būtu jāsniedz iespēja ar dokumentiem saistītās darbības elektroniski, piemēram, izmantojot vienotu 

interneta serveri, lielāku uzmanību pievērst studentu vajadzībām, ne akadēmijas problēmām, kā arī izvērtēt LJA 

iekšējo struktūru un darbinieku lietderību. Respondenti ierosina, ka, mainoties konvencijai, studiju programmā būtu 

jāiekļauj kursi un apmācības bez maksas, lai arī tas no sākuma nav bijis paredzēts. Kāds no aptaujātajiem ir minējis, 

ka grupas vecākā amatam būtu jābūt atalgotam, jo viņiem studiju procesa laikā tiek uzlikti papildus pienākumi, 

piemēram, šo pienākumu pildītājiem jādod papildus stipendijas, kā arī tiek minēts, ka LJA vajadzētu ieviest virsnieka-

kursu vadītāja amatu, lai būtu kāds, kurš kontrolē studiju procesu un risina visus organizatoriskos jautājumus.  

 Akadēmijas mācībspēku darbu kopumā kā labu novērtējuši 76.6% no aptaujātajiem (iepriekš 58%), 23.4% 

to novērtējuši kā viduvēju, savukārt neviens no aptaujātajiem to nav vērtējis kā sliktu. 

 Respondentiem tika lūgts novērtēt diplomdarba vadītāja ieguldījumu diplomdarba vadīšanas procesā. 

62.5% no respondentiem min, ka diplomdarba vadītājs aktīvi palīdzēja, 32.8% saka, ka vadītājs tikai norādīja 

virzienu, savukārt 3.1% atzinuši, ka vadītājs neesot izrādījis interesi diplomdarba vadīšanas procesā, bet 1.6% no 

aptaujātajiem atbildi uz šo jautājumu nav snieguši. Aptaujātie ir snieguši dažādus komentārus: diplomdarba vadītājs 

aktīvi deva norādījumus, norādīja iespējamos informācijas avotus, pats deva nepieciešamo informāciju, kā arī 

skaidroja kļūdas un neatbilstības nepieciešamības gadījumā, diplomdarba vadīšanas procesā, vienmēr palīdzību varēja 

lūgt pasniedzējam; nepieciešamības gadījumā absolvents vienmēr varēja jautāt palīdzību diplomdarba vadītājam, 

pasniedzējs ne tikai norādīja virzienu un parādīja respondenta pieļautās kļūdas, bet papildus tam palīdzēja ar 

svarīgiem padomiem par tēmām, ko vajadzētu iekļaut darbā; izdevās ideāli sastrādāties ar diplomdarba 

vadītāju,vadītājs ļoti palīdzēja, jebkurā brīdī pie viņa varēja vērsties pēc palīdzības, kā arī viņš noorganizēja 

uzstāšanos studējošo priekšā; diplomdarba vadītājs vērsa uzmanību uz pieļautajām kļūdām palīdzēja pieņemt pareizos 

lēmumus; diplomdarba vadītājs bija atsaucīgs. Kāds no respondentiem uzskata, ka pirms otrās prakses katram 

studējošajam vajadzētu likt izvēlēties diplomdarba tēmu un praktisko uzdevumu, lai nevajadzētu to visu sasteigt 

mēneša laikā. Savukārt kāds cits absolvents uzskata, ka pēc pirmās jūras prakses nepieciešams ieviest studiju kursu, 

kurā studējošie kopā ar pasniedzēju izvēlētos diplomdarba tēmu un pētījuma metodes, uzzinātu, kā pareizi 

diplomdarbu izstrādāt, lai jau otrās prakses laikā pētījumu varētu veikt, kā arī prakses atskaitē iekļaut sadaļu par 

diplomdarba gatavību un veikto pētījumu rezultātu analīzi. Absolvents uzskata, ka pirms diplomdarba 

priekšaizstāvēšanas vajadzētu jau laicīgi sarīkot konsultāciju, kurā diplomandiem izskaidrotu, kas no viņiem tiek 

prasīts. Kāds cits no respondentiem uzskata, ka LJA ir nepieciešama vadības maiņa, cilvēks, kurš vada mācību iestādi 

un saprotu jūrniekus un viņu vajadzības, pozitīvi ir tas, ka nodaļās jau pārmaiņas notiek un, cerams, ka tas veicinās 

akadēmijas līmeņa celšanos un līdz ar to arī studējošo prasmes augs. Savukārt kāds cits no absolventiem atzīmējis, ka 

diplomdarba vadītājs nevarēja piedalīties diplomdarba vadīšanas procesā, jo cilvēkam nav fiziski iespējams veikt 

pasniedzēja darbu un vienlaicīgi vadīt diplomdarbu trim cilvēkiem, recenzēt septiņus diplomdarbus, kā arī divas 

nedēļas bez pārtraukuma piedalīties diplomandu priekšaizstāvēšanā. Vairāki respondenti atzinuši, ka diplomdarba 

izstrādes laiks ir pārāk īss, ka tam vajadzētu paredzēt ilgāku laiku, kā arī nepieciešams pārstrādāt metodiskos 

norādījumus un ieviest sagatavošanās lekciju pirms diplomdarba izstrādes sākuma par diplomdarba izstrādi un 

noformēšanu. 

30. 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) vadītāja. 

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. (B) Baklaura studiju programmas ”Jūras transports-kuģa mehānika” raksturojums 



 
16. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi.  
 

Kuģu inženieru nodaļa (turpmāk KIN) uzskata studentus par savu galveno darbības objektu, vienlaikus apzinoties 

savu atbildību pret industriju, profesionālajām institūcijām un valdību. 

KIN nodrošina mērķu sasniegšanu ar pasniegšanas un administrēšanas darbībām, veicot studentu apmācību iespējami 

augstākā kvalitātē  gan nodaļas ietvaros kopumā, gan ar katra KIN  pasniedzēja individuālo darbu, apmācību uz 

trenažieriem, apgūt dažāda tipa kuģu kursus un LJA mācību centra studiju kursus tā, lai panāktu studiju procesa 

sistemātisku kvalitātes nodrošināšanu un kvalitātes nepārtrauktu uzlabošanos. 

Programmas vispārējā mērķa sasniegšanai un galveno uzdevumu īstenošanai nepieciešamos detalizētos mērķus un 

uzdevumus nosaka kārtējā akadēmiskā gada sākumā un iekļauj LJA Vadības pārskatā. 

Mērķi:  

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).  

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. 

17. 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. 

 

18. Studiju programmas plāns . 

Studiju programmas daļas Apjoms, 

kredītpunktos 

Obligātie studiju kursi: 

A-1. Vispārizglītojošie studiju kursi 

A-2. Nozares teorētiskie pamatkursi 

A-3. Nozares profesionālās specializācijas kursi 

125 KP 

20 KP 

45 KP 

60 KP 

B.    Brīvās izvēles studiju kursi 6 KP 

C.    Prakse un praktiskā apmācība 40 KP 

D.   Valsts pārbaudījums 14 KP 

KOPĀ: 185 KP Latvijas kredītpunkti/ 

277.5 ECTS kredītpunkti 

Studiju plāns sk.7.pielikums. 

Programmas sākotnējā redakcija LJA Senātā apstiprināta 06.02.2006. un šādā variantā iesniegta LR 

Izglītības un zinātnes ministrijā (turpmāk IZM) licences saņemšanai.  Lai pilnveidotu un attīstītu studiju 

programmu, kopš programmas īstenošanas sākuma izmaiņas tajā ieviestas četras reizes (pirmo reizi - 

22.06.2007., KMN sēdes protokols Nr.22, apstiprināta LJA Senātā 02.07.2007., protokols Nr.97;  otro reizi 

- 13.11.2007., KMN sēdes protokolu Nr.29, apstiprināta LJA Senātā 17.12.2007., protokols Nr.101; trešo 

reizi - 25.06.2011., KIN sēdes protokolu Nr.17, apstiprināta LJA Senātā 17.01.2011., protokols Nr.130;) , 

ņemot vērā radušos pieredzi programmas īstenošanā, izrādīto interesi par studijām programmā, Latvijas 

jūrniecības nozares ekspertu un darba devēju un Latvijas Jūras administrācijas Jūrnieku reģistra ieteikumus, kā arī 

atbilstiši STCW Kodeksa standarta A-III/1 un A-III/2 2010. gada (Manilas)grozījumiem; ceturto reizi- 03.06.2013., 



KIN sēdes protokolu Nr. 9, apstiprināta LJA Senātā 28.06.2013., protokols Nr. 150). 

Bakalaura studiju pamatplānā tika veiktas sekojošas izmaiņas:  

Obligātie studiju kursi (A) daļā Nozares teorētiski pamatkursi (A -2) daļā studiju kursa nosaukums  

Inženierķīmija tika nomainīts uz nosaukumu Lietišķā ķīmija, un sadalīts divos semestros – 4.sem.1KP 

apjomā un 8.sem. 1KP apjomā; 

Obligātie studiju kursi (A) daļā Nozares profesionālās specializācijas kursi (A -3) daļā studiju kurss 

Kuģošanas drošība sadalīts – 5.sem.1.nedēļa 2KP apjomā un 7.sem.1.nedēļa 2KP apjomā.  Studiju programmas 

obligātajā (A) daļā studiju kursam „Kuģošanas drošība’’ palielināts stundu skaits, lai studējošie varētu pilnībā apgūt 

kuģa virsniekam nepieciešamās iemaņas un prasmes kuģošanas drošībā, kā arī varētu saņemt šādas kursu apliecības: 

‘’Pamatkurss drošībā’’, ‘’Paplašinātā apmācība ugunsdzēšanā’’, Pirmā medicīniskā palīdzība’’ un ‘’Kuģa glābšanas 

līdzekļu (izņemot ātrgaitas laivas) vadīšana’’. 

Prakse un praktiskās apmācības kursi (C) daļā studiju kursa nosaukums Prakse darbnīcās tika nomainīts uz 

nosaukumu Prakse darbnīcās un kuģu darbi , kur studiju kurss ir papildināts ar kuģu darbiem 2.sem.un 

3.sem. 

Prakses un praktiskās apmācības (C) daļā samazināts prakses jūrā apjoms no 28KP uz 26 KP, lai studējošie 

varētu apgūt praktisko Mašīntelpas trenažiera studiju kursu 2 KP apjomā un iegūt atbilstošu kursu 

apliecību. 

Studiju programma paredz, ka nepilna laika neklātienē studējošie prakses uzdevumu saņem uzsākot studijas, un 

prakses uzdevuma atskaiti aizstāv līdz Valsts pārbaudījumam. Studiju laikā iegūst nepieciešamo jūras cenzu, kuru 

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

saņemšanai nepieciešamā cenza ieguvi (“Braukšanas izziņa”). 

Prakse un praktiskās apmācības kursi (C) daļā studiju kursam Prakses darbnīcās tika samazināts apjoms no 8 KP uz 6 

KP. 

Nozares profesionālās specializācijas kursi (A-3) daļā studiju kursam Kuģu tehniskais menedžments tika samazināts 

apjoms no 2 KP uz 1 KP. 

Nozares profesionālās specializācijas kursi (A-3) daļā studiju kursam Kuģu elektroiekārtas KP tika samazināts apjoms 

no 7 KP uz 5 KP. 

Vispārizglītojošie studiju kursi (A-1) studiju kurss „Personāla vadība un apmācība” un nozares profesionālās 

specializācijas kursi (A-3) studiju kurss „Sardzes dienests mašīntelpā” tika apvienots vienā studiju kursā zem 

nosaukuma „Mašīntelpas komandas un resursu vadība” vispārizglītojošie studiju kursi (A-1) daļā. 

Nozares profesionālās specializācijas kursi (A-3) daļā studiju kursam Kuģu elektrotehnika un elektronika tika 

palielināts KP apjoms no 2 KP uz 6 KP. 

Nozares profesionālās specializācijas kursi (A-3) daļā studiju kursam Kuģu vadības sistēmas tika palielināts KP 

apjoms no 4 KP uz 5 KP. 

Nozares teorētiskie pamatkursi (A-2) daļā studiju kursam Inženiermehānika tika palielināts KP apjoms no 9 KP uz 10 

KP, kur 1 KP ir Studiju darbs 

Nozares profesionālās specializācijas kursi (A-3) daļā studiju kurss Darba aizsardzība un likumdošana no 4.sem. tiek 

pārcelts uz 5.sem. 2KP, 48.audit.stundas;  

Nozares profesionālās specializācijas kursi (A-3) daļā studiju kurss Kuģu elektrotehnika un elektronika no  4.sem. tiek 

pārcelts uz 5.sem. 1KP, 24.audit.stundas; kopā 153.aud.st.;  

Nozares profesionālās specializācijas kursi (A-3) daļā studiju kurss Kuģošanas drošība no 5 sem. tiek pārcelts uz 

4.sem. 2KP.  

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

Programmas sākotnējā redakcija LJA Senātā apstiprināta 29.04.2002. protokols Nr. 50. Kopš programmas īstenošanas 

sākuma izmaiņas tajā ieviestas divkārt, ņemot vērā radušos pieredzi programmas īstenošanā, izrādīto interesi par 

studijām programmā, Latvijas jūrniecības nozares ekspertu un darba devēju un Latvijas Jūras administrācijas 

Jūrnieku reģistra ieteikumus. 

Studiju pamatplānā tika veiktas sekojošas izmaiņas: 
Studiju programmas obligātajā (A) daļā izslēgts studiju kurss ‘’Sports’’, 

Studiju programmas obligātajā (A) daļā samazināts kursa ‘’ Inženiermehānika’’ apjoms no 8KP uz 7KP, 

Studiju programmas obligātajā (A) daļā ieviests jauns studiju kurss ‘’ Kuģu tehniskais menedžments’’ 1KP apjomā. 

02.06.2014., KIN sēdes protokolu Nr.9, apstiprināta LJA Senātā 01.07.2014., protokols Nr.158 izmaiņas otrā 

līmeņa profesionālajā augstākās izglītības programmā ‘’Kuģu mehānika’’ M311, redakcija-3, studiju pamatplānā 

M311, redakcija-2 un studiju plānu nepilna laika neklātienes studijām M311N, redakcija-2 apstiprināšanu. 

Studiju pamatplānos tika veiktas izmaiņas pilnīgi visos studiju kursos.   

19. Studiju kursu un studiju moduļu apraksti. 
Sk.KIN 06-04-2 mape „Studiju kursu apraksti” vai  

L:\Departments\KIN\Info\Bakalaurs-Kuga mehanika Studiju kursa apraksti  

Studiju kursu aprakstos ir veiktas izmaiņas ar KIN sēdes protokolu Nr.26, 16.12.2013. (sk.7.pielikumu) 



20. 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 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 

Nr.1065 „Noteikumi par jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu sertificēšanu un uzraudzību”,  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. 

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 Studiju nolikums; 

Noteikums par LJA 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. 

Imatrikulētajiem studentiem LJA izsniedz studenta apliecību. 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 direktors, profesors Dr.habil.sc.ing. J. Cimanskis.  
 

21. 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".  

Ņemot vērā to, ka studēt gribētāju skaits ir liels uz valsts finansētajām studiju vietām, tad konkursa kārtībā tiek 

imatrikulēti studenti ar augstākajiem sekmju rādītājiem no iepriekšējās izglītības pakāpes. Tas ir apliecinājums tam, ka 

topošais students jau ir apguvis zināmas prasmes un iemaņas, lai sekmīgi varētu turpināt studijas izvēlētajā studiju 

programmā. 

 

22. Studiju programmas praktiskā īstenošana. 
 

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.  

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  14.09.2009. 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.  

 

 

23. Vērtēšanas sistēma. 
 

Vērtēšanas sistēmas izvēli studiju programmā nosaka saistošie normatīvie dokumenti  - Augstskolu likums; 

20.11.2001. LR MK noteikumi Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” 

ar grozījumiem, 20.03.2001. LR MK noteikumi Nr.141 „Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartu” ar grozījumiem un iekšējie normatīvie dokumenti – piemēram, 23.03.2003. LJA nolikums 

Nr. 10 „Par semestra pārbaudēm Latvijas Jūras akadēmijā”. 

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

pārbaudījumā programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā (sk.2.8.1.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. 

Vērtēšanas skala 

Vērtējums Atbilstība programmai 

10 Izcili Zināšanas pārsniedz programmas prasības, liecina par problēmu dziļu izpratni 

un spēju veikt patstāvīgus pētījumus 

9 Teicami Pilnīgi apgūta programma, iegūta prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas 

8 Ļoti labi Pilnīgi apgūta programma, taču atsevišķos jautājumos nav pietiekoši dziļas 

izpratnes, lai zināšanas pielietotu sarežģītāku problēmu risināšanā 

7 Labi Kopumā apgūtas zināšanas programmas prasību līmenī, taču konstatējama 

atsevišķu mazāk svarīgu jautājumu neizpratne, ir nelielas grūtības atsevišķu 

praktisku uzdevumu risināšanā 

6 Gandrīz labi Kopumā apgūta programma, taču vienlaikus konstatējama atsevišķu lielāku 

problēmu nepietiekama izpratne, ir daļējas grūtības iegūto zināšanu praktiskā 

pielietošanā 

5 Viduvēji Visumā apgūta programma, taču konstatējama vairāku svarīgu problēmu 

nepietiekoši dziļa izpratne, ir grūtības iegūto zināšanu praktiskā izmantošanā 

4 Gandrīz 

viduvēji 

Visumā apgūta programma, tomēr konstatējama nepietiekama dažu 

pamatkoncepciju izpratne, ir ievērojamas grūtības iegūto zināšanu praktiskā 

izmantošanā 

3 Vāji Zināšanas virspusējas un nepilnīgas, studējošais nespēj tās lietot konkrētās 

situācijās 

2 Ļoti vāji Ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķām problēmām, programmas lielākā 

daļa nav apgūta 

1 Ļoti, ļoti vāji Nav izpratnes par studiju kursa pamatproblemātiku, studiju kursā zināšanu 

praktiski nav 

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 23.12.2002. 

LJA Senātā apstiprinātajā LJA Nolikumā Nr.6 ‘’Par Valsts pārbaudījumiem Latvijas Jūras akadēmijā’’ ar 

grozījumiem noteiktajā kārtībā.  

 Kārtību, kā tiek organizēts Valsts pārbaudījums, nosaka LJA KVS procedūra P7 „Valsts pārbaudījumi”, kur ar 

saturu var iepazīties pie KVS speciālista. 



LJA norādījumos 08.02.2010. 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 08.02.2009. 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. 

24. Studiju programmas izmaksas. 
       

       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. 

25. 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 mekānika” atbilst profesionālās augstākās izglītības valsts standartam 

un  citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā.   

26. Salīdzinājums ar divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām. 
Salīdzinājums 

LJA studiju programmas JŪRAS TRANSPORTS-KUĢA MEHĀNIKA 

ar divām ES Jūras akadēmijas studiju programmām 

 

 

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 Latvijas 

Republikas 

MK 

20.11.2001

. 

Noteikumi 

Nr. 481 

Latvijas Jūras 

akadēmija 

Piri Reis 

universitātes 

Jūrniecības 

departaments  

(Turcija)   

Hogere 

Zeevaartscoo

l  

(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 aptuveni vienādas 



 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. 481 (26 KP). Šādu prasību nosaka IMO Manilas grozījumi. 

 

 

27. Informācija par studējošajiem: 

Studējošo skaits studiju programmā „Jūras transports-kuģa mehānika” 

 
10.1. Studējošo skaits (programmā kopumā). 

Studiju 
programmas 
nosaukums 

2009./2010. 2010./2011. 2011/2012. 2012/2013. 2013/2014. 
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Jūras 
transports – 
kuģa 
mehānika 

84 26 110 119 18 137 134 26 160 149 40 189 146 40 186 

Kuģu 
mehānika (I 
līmenis) 

- 30 30 - 10 10 - 7 7 - 4 4 - 4 4 

Kuģu 
mehānika (II 
līmenis) 

10 49 59 - 32 32 - 31 31 - 30 30 - 22 22 

 
 

10.2. Studējošo skaits (imatrikulēti). 

Studiju 
programmas 
nosaukums 

2009./2010. 2010./2011. 2011/2012. 2012/2013. 2013/2014. 
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Jūras 
transports – 
kuģa 
mehānika 

61 - 61 77 - 77 89 - 89 44 12 56 49 13 62 

Kuģu 
mehānika (I 
līmenis) 

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

Kuģu 
mehānika (II 
līmenis) 

10 - 10 - - - - - - - 3 3 - 2 2 

 

10.3. Studējošo skaits (grādu vai kvalifikāciju ieguvuši). 

Studiju 
programmas 
nosaukums 

2009./2010. 2010./2011. 2011/2012. 2012/2013. 2013/2014. 
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Jūras 
transports – 
kuģa 
mehānika 

- - - 12 - 12 15 1 16 10 - 10 22 2 24 

Kuģu 
mehānika (I 
līmenis) 

- 3 3 - - - - 1 1 - 1 1 - - - 

Kuģu 
mehānika (II 
līmenis) 

11 5 16 - - - - 2 2 - 2 2 - 3 3 

 

10.4. Studējošo skaits (drop out rate). 
Studiju 2009./2010. 2010./2011. 2011/2012. 2012/2013. 2013/2014. 



programmas 
nosaukums 
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Jūras 
transports – 
kuģa 
mehānika 

18 19 37 24 1 25 20 3 23 29 3 32 29 13 42 

Kuģu 
mehānika (I 
līmenis) 

- 21 21 - 3 3 - 2 2 - - - - 1 1 

Kuģu 
mehānika (II 
līmenis) 

- 16 16 - 6 6 - 3 3 - - - - 7 7 

 

 

 

28. Studējošo aptaujas un to analīze. 
Studiju programmas studējošo viedoklis par programmas resursu atbilstību programmas izvirzītiem mērķiem tiek 

noskaidrots ar aptaujas palīdzību pēc katra studiju semestra. Aptaujās lūgts novērtēt visu kategoriju resursu atbilstību 

studiju programmas izvirzītajiem mērķiem: programmas materiāl-tehniskais, informatīvais nodrošinājums, izvērtēta 

studējošo apmierinātība ar studiju kursu mācībspēku darbu. 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. 

 

2013./2014.akad.g.ietvaros tika aptaujāti studējošie par KIN mācībspēka darbību. 

„Darba aizsardzība un likumdošana”. Šo kursu aptaujātie vērtē labi. Kursa mērķis bija labi izprotami no paša sākuma. 

Darba slodze šajā priekšmetā bija vidēja (41 %), kā arī 29% ir norādījuši laba, 20% ir norādījuši vāja un 17% teicama. 

Attiecībā uz iegūtajām zināšanām, viedokļi sadalās: 40% - teicami, 20% - labi, 30% - vidēji un 10% - vāji. Nodarbības 

notika pilnā apmērā un regulāri. Attiecībā uz pasniegšanas metodēm, aptaujātie uzskata, ka izvirzītie uzdevumi ir 

palīdzējuši sasniegt studiju kursa mērķi, pasniedzējs ir skaidri noteicis vērtējuma kritērijus, kontroldarbi un ieskaite 

bija atbilstošas pakāpes grūtības, nodarbības bija pakārtotas studiju kursa kopējiem mērķiem, pasniedzēja darba stils 

veicināja tomēr lielākoties aktivitāti un pasniedzējs skaidroja saprotami. Pasniedzējs izmantoja jaunākie mācību 

materiāli (literatūra, konspekti). Studentu atsauksmes par studiju kursu ir pozitīvas. 

Kopsavilkums: „Darba aizsardzība un likumdošana” studiju kursa vērtējums ir teicams.   

 

„Fizika”. Šo kursu aptaujātie vērtē teicami. Kursa mērķi bija labi izprotami no paša sākuma. Darba slodze šajā 

priekšmetā bija laba (50 %), kā arī 37,5 % ir norādījuši vidēja un 12,5% vāja. Attiecībā uz iegūtajām zināšanām, 

viedokļi sadalās: 75% - teicami, 25% - labi. Nodarbības notika pilnā apmērā un regulāri. Attiecībā uz pasniegšanas 

metodēm, aptaujātie uzskata, ka izvirzītie uzdevumi ir palīdzējuši sasniegt studiju kursa mērķi, pasniedzējs ir skaidri 

noteicis vērtējuma kritērijus, kontroldarbi un ieskaite bija vidējās pakāpes grūtības (50% - vidēji, 12,5% labi, 37,5% – 

teicami.), nodarbības bija pakārtotas studiju kursa kopējiem mērķiem, pasniedzēja darba stils veicināja aktivitāti un 

pasniedzējs skaidroja saprotami. Studentu atsauksmes par studiju kursu ir pozitīvas. 

Kopsavilkums: „Fizika” studiju kursa vērtējums ir teicams.   

 

„Kuģu remonta tehnoloģija”. Aptaujāto respondentu skaits sastādīja 17 studenti. Šo kursu aptaujātie vērtē labi (50%), 

kaut gan par kursa mērķu izpratni vērtējumi dalās, bet kopumā tie bija izprotami. Lielāka daļa no respondentiem 

uzskata ka darba slodze šajā priekšmetā bija vidēja (53,33 %), 20% no aptaujātiem uzskata kā laba, 13,3 % - vāja un 

13,3% - ļoti vāja. Attiecībā uz iegūtajām zināšanām, viedokļi sadalās: 6,67% - teicami, 26,67% - labi, 53,33% - vidēji 

un 13,33% - vāji. Lekcijas notika pilnā apmērā un regulāri. Attiecībā uz pasniegšanas metodēm, lielāka daļa uzskata, 

ka izvirzītie uzdevumi ir palīdzējuši sasniegt studiju kursa mērķi, pasniedzējs ir skaidri noteicis vērtējuma kritērijus, 

kontroldarbi un ieskaite bija atbilstošas pakāpes grūtības, nodarbības bija pakārtotas studiju kursa kopējiem mērķiem ( 

35,71% – teicami, labi; 14,29% – vidēji, vāji), pasniedzēja darba stils veicināja tomēr lielākoties aktivitāti un 

pasniedzējs skaidroja saprotami. 35.71% no aptaujātajiem uzrādīja, ka netika izmantoti jaunākie mācību materiāli 

(literatūra, konspekti). Studentu atsauksmes par studiju kursu ir pozitīvas. 

Kopsavilkums: „Kuģu remonta tehnoloģija” studiju kursa vērtējums ir vidējais.   

 

„Sports – peldēšana”. Šo kursu 50% no aptaujātiem vērtē teicami, pārējiem viedokļi sadalās vienādi – labi, vidēji, vāji.  

50% aptaujāto studentu uzskata, ka kursa mērķis bija teicami izprotams no paša sākuma. Viedoklis par darba slodzi 

šajā priekšmetā sadalījās proporcionāli – teicami, labi – 16,67%, vidēji, vāji – 33,33%.  Attiecībā uz iegūtajām 

zināšanām, viedokļi sadalās vienādi- teicami, labi un vāji. Nodarbības notika pilnā apmērā un regulāri. Attiecībā uz 

pasniegšanas metodēm, lielāka puse no respondentiem uzskata, ka izvirzītie uzdevumi ir palīdzējuši sasniegt studiju 

kursa mērķi. Pasniedzējs ir skaidri noteicis vērtējuma kritērijus. 66,67% uzskata, ka kontroldarbi un ieskaite bija 

atbilstošas pakāpes grūtības, tomēr 33,33,% uzskata ka kontroldarbi un ieskaite nebija atbilstošas pakāpes grūtības. 

Nodarbības bija pakārtotas studiju kursa kopējiem mērķiem, pasniedzēja darba stils veicināja tomēr lielākoties 



aktivitāti un pasniedzējs skaidroja saprotami. Studentu atsauksmes par studiju kursu ir pozitīvas. 

Kopsavilkums: „Sports – peldēšana” studiju kursa vērtējums ir labs.   

 

„Kuģu energosistēmas un elektroiekārtas”. Uz šo kursu aptaujāto respondentu skaits sastādīja 37 studenti. Šo kursu 

45,95% no aptaujātiem vērtē vidēji, pārējiem viedokļi sadalās sekojoši – 5,41% teicami, 27,03% labi, 8,11% vāji un 

13,51% ļoti vāji. Kursa mērķu izpratni vērtējumi dalās, bet kopumā tie bija izprotami. Darba slodze šajā priekšmetā 

bija vidēja (54,05 %). Attiecībā uz iegūtajām zināšanām, viedokļi sadalās: 27,03 % - labi, 40,54 – vidēji, 13,51% - 

vāji un 18,92% - ļoti vāji.  91,89% no studentiem atzīmējuši, ka nodarbības notika pilnā apmērā un regulāri. Attiecībā 

uz pasniegšanas metodēm, lielāka puse (69,45%) no aptaujātiem uzskata, ka izvirzītie uzdevumi ir palīdzējuši sasniegt 

studiju kursa mērķi. Savukārt pasniedzēja darba stils veicināja daļēju aktivitāti un pasniedzējs skaidroja daļēji 

saprotami (viedokļi sadalījās  starp ļoti vāji, vāji, vidēji un labi). 50% no aptaujātajiem uzrādīja, ka netika izmantoti 

jaunākie mācību materiāli (literatūra, konspekti). Studentu atsauksmes par studiju kursu ir pozitīvas. 

Kopsavilkums: „Kuģu energosistēmas un elektroiekārtas” studiju kursa vērtējums ir vidējais.   

 

”Kuģu dīzeļiekārtas un turbīnas”. Aptaujāto respondentu skaits – 11 studenti. Šo kursu aptaujātie vērtē teicami (73%). 

Kursa mērķi bija labi izprotami no paša sākuma. Darba slodze šajā priekšmetā bija vidēja (64 %), kā arī 18% ir 

norādījuši laba, 18% teicama. Attiecībā uz iegūtajām zināšanām, viedokļi sadalās: 45% - teicami, 45% - ļoti labi, 9% - 

vidēji. Nodarbības notika pilnā apmērā un regulāri. Attiecībā uz pasniegšanas metodēm, aptaujātie uzskata, ka 

izvirzītie uzdevumi ir palīdzējuši sasniegt studiju kursa mērķi, pasniedzējs ir skaidri noteicis vērtējuma kritērijus, 

kontroldarbi un ieskaite bija atbilstošas pakāpes grūtības, nodarbības bija pakārtotas studiju kursa kopējiem mērķiem, 

pasniedzēja darba stils veicināja aktivitāti un pasniedzējs skaidroja saprotami. Pasniedzējs izmantoja jaunākie mācību 

materiāli (literatūra, konspekti). Studentu atsauksmes par studiju kursu ir pozitīvas. 

Kopsavilkums: ”Kuģu dīzeļiekārtas un turbīnas” studiju kursa vērtējums ir teicams.   

 

”Lietišķā ķīmija” Viens studējošais aizpildīja anketu. Šo kursu aptaujātais vērtē vidēji. Students uzskata, ka kursa 

mērķis bija vidēji izprotams no paša sākuma, kā arī darba slodze šajā priekšmetā bija vidēja. Nodarbības nenotika 

pilnā apmērā un regulāri. Attiecībā uz pasniegšanas metodēm, aptaujātais uzskata, ka izvirzītie uzdevumi ir 

palīdzējuši sasniegt studiju kursa mērķi, pasniedzējs ir skaidri noteicis vērtējuma kritērijus, kontroldarbi un ieskaite 

bija vidējās pakāpes grūtības, nodarbības bija pakārtotas studiju kursa kopējiem mērķiem, pasniedzēja darba stils 

veicināja aktivitāti un pasniedzējs skaidroja saprotami. Studenta atsauksme par studiju kursu ir pozitīvas. 

Kopsavilkums: ”Lietišķā ķīmija” studiju kursa vērtējums ir vidējais.   

 

”Mašīnu un mehānismu datorprojektēšana”. Aptaujāto respondentu skaits - 1 students. Students uzskata, ka kursa 

mērķis bija ļoti labi izprotams no paša sākuma. Darba slodze šajā priekšmetā bija vidēja. Lekcijas notika pilnā apmērā 

un regulāri. Attiecībā uz pasniegšanas metodēm, students uzskata, ka izvirzītie uzdevumi ir palīdzējuši sasniegt 

studiju kursa mērķi, pasniedzējs ir skaidri noteicis vērtējuma kritērijus, kontroldarbi un ieskaite bija atbilstošas 

pakāpes grūtības, nodarbības bija pakārtotas studiju kursa kopējiem mērķiem, pasniedzēja darba stils veicināja 

aktivitāti un pasniedzējs skaidroja saprotami. Tiek izmantoti jaunākie mācību materiāli (literatūra, konspekti). 

Studenta atsauksme par studiju kursu ir pozitīvas. 

Kopsavilkums: ”Mašīnu un mehānismu datorprojektēšana” studiju kursa vērtējums ir teicams.    

 

”Lietišķā ķīmija” Šo kursu 63% no aptaujātiem vērtē teicami. 75% aptaujāto studentu uzskata, ka kursa mērķis bija 

teicami izprotams no paša sākuma. Darba slodze šajā priekšmetā bija vidēja. Attiecībā uz iegūtajām zināšanām, 

viedokļi sadalās – 50% teicami, 25% labi un 25% vidēji. Nodarbības notika pilnā apmērā un regulāri. Attiecībā uz 

pasniegšanas metodēm, lielāka puse no respondentiem uzskata, ka izvirzītie uzdevumi ir palīdzējuši sasniegt studiju 

kursa mērķi. Pasniedzējs ir skaidri noteicis vērtējuma kritērijus. 75% uzskata, ka kontroldarbi un ieskaite bija 

atbilstošas pakāpes grūtības. Nodarbības bija pakārtotas studiju kursa kopējiem mērķiem, pasniedzēja darba stils 

veicināja tomēr lielākoties aktivitāti un pasniedzējs skaidroja saprotami. 88% no aptaujātiem uzskata, ka tiek 

izmantoti jaunākie mācību materiāli (literatūra, konspekti) Studentu atsauksmes par studiju kursu ir pozitīvas. 

Kopsavilkums: ”Lietišķā ķīmija” studiju kursa vērtējums ir ļoti  labs.   

 

”Personāla vadība un apmācība”. Uz šo kursu aptaujāto respondentu skaits sastādīja 7 studenti. Šo kursu 71% no 

aptaujātiem vērtē teicami, pārējiem viedokļi sadalās sekojoši –14% labi, 14% vidēji. Kursa mērķi bija labi izprotami 

no paša sākuma. Darba slodze šajā priekšmetā bija vidēja (57 %). Nodarbības notika pilnā apmērā un regulāri. 

Attiecībā uz pasniegšanas metodēm, lielāka puse no aptaujātiem uzskata, ka izvirzītie uzdevumi ir palīdzējuši sasniegt 

studiju kursa mērķi. Pasniedzēja darba stils veicināja ļoti labu aktivitāti un pasniedzējs skaidroja saprotami. 100% no 

aptaujātajiem uzrādīja, ka tiek izmantoti jaunākie mācību materiāli (literatūra, konspekti). Studentu atsauksmes par 

studiju kursu ir pozitīvas. 

Kopsavilkums: ”Personāla vadība un apmācība” studiju kursa vērtējums ir teicams  

29. Absolventu aptaujas un to analīze. 
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.  



LJA programmas „Jūras transports – kuģa mehānika” 2013./2014.akad.g. absolventu anketu kopsavilkuma 

izvērtējums salīdzinājumā ar iepriekšējo ak.gadu.  

 2013./2014.akad.g. 27 bakalaura studiju programmas “Jūras transports – kuģa mehānika” un II līmeņa studiju 

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

organizāciju, kā arī mācībspēku darbu. 

 Izvērtējot anketēšanas rezultātā sniegtās atbildes, var secināt, ka 58.9% (iepriekš 54.5%) no respondentiem 

studiju programmu kopumā vērtē kā labu, bet 48.1% (iepriekš 45.5%) kā viduvēju, neviens no aptaujātajiem nav 

atzinis, ka studiju programma vērtējama kā slikta. Kā studiju kursi, kuri ir devuši vislielāko ieguldījumu 

respondentu teorētiskajās un praktiskajās zināšanās, galvenokārt, tiek minēti  “Inženiermehānika” (minējuši 

48.1% no respondentiem), “Kuģu palīgmehānismi un sistēmas” (minējuši 40.7%), “Mašīntelpas trenažieris” 

(minējuši 37%), “Kuģu vadības sistēmas” (minējuši 33.3%), “Kuģu dīzeļiekārtas un turbīnas” (minējuši 29.6%), 

“Termodinamika un siltumpārvade” (minējuši 25.9%) un „Ūdens, degvielas un eļļas izmantošana” (minējuši 

22.2%). Ir pieminēti arī tādi studiju kursi kā “Materiālu tehnoloģija”, “Kuģu remonta tehnoloģija”, “Ķīmija”, “Angļu 

valoda”, “Inženiergrafika un tēlotājģeometrija”, “Matemātika”, “Fizika”, “Prakse darbnīcās”, “Mašīnu un mehānismu 

datorprojektēšana”, “Kuģu uzbūve un teorija”, “Kuģu elektroiekārtas”, “Darba aizsardzība un likumdošana”, “Vides 

piesārņojuma novēršana”, Jūrniecības angļu valoda”, “Kuģošanas drošība” un “Kuģu elektrotehnika un elektronika”, 

kā arī prakse jūrā. Savukārt uz jautājumu, kuri studiju kursi deva vismazāko ieguldījumu respondentu 

teorētiskajās un praktiskajās zināšanās, aptaujātie minējuši studiju kursus “Tvaika katli” (33.3%), “Kuģu 

remonta tehnoloģija” (29.6%), “Filozofija” un “Cilvēku attiecību psiholoģija” (katru minējuši 25.9% no 

respondentiem). Ir minēti arī tādi studiju kursi kā “Fizika”, “Latvijas kuģniecības vēsture”, “Jūras tiesības”, “Kuģu 

palīgmehānismi un sistēmas”, “Lietišķā ķīmija”, “Kvalitātes vadība jūras transportā”, “Matemātika” un “Kuģu 

dīzeļiekārtas un turbīnas”. 

 29.6% no respondentiem studiju laikā iegūtās zināšanas ir novērtējuši kā pietiekamas, lai ieņemtu kuģa 

virsnieka amatu (iepriekš 45.5%), savukārt lielākā daļa no respondentiem – 63% - tās ir atzinuši par gandrīz 

pietiekamām (iepriekš 54.5%). 7.4% no respondentiem uzskata, ka studiju programmas sniegtās zināšanas nav 

pietiekamas, lai ieņemtu kuģa virsnieka amatu. 

 Aptaujātie ir snieguši ierosinājumus studiju programmas satura uzlabošanai. Vairāk kā puse no 

aptaujātajiem – 51.9% - atzīst, ka ir nepieciešams palielināt praktisko nodarbību skaitu un vērst pastiprinātu uzmanību 

praktisko iemaņu apgūšanai un nostiprināšanai. Absolventi uzsver, ka ir nepieciešams pagarināt paredzēto laiku jūras 

praksei un kuģa remonta praksei. Respondenti iesaka veidot atsevišķu trenažieru telpu, lai pirms došanās praksē 

studējošais varētu iepazīties ar kuģa palīgmehānismiem, kā arī pielietot apgūto teoriju praksē. 22.2 % no aptaujātajiem 

uzskata, ka jūras praksi ir nepieciešams organizēt ātrāk kā 3. studiju gadā. Ir minēts, ka nav nepieciešama studiju 

programmā iekļautā krasta prakse, t.i., “Kuģu remonta prakse”. Tiek ierosināts izņemt no studiju programmas studiju 

kursus, kuri neattiecas uz apgūstamo profesiju, piemēram, “Cilvēku attiecību psiholoģija”, “Filozofija”, taču atstāt 

eksaktos priekšmetus, kā arī palielināt nodarbību skaitu studiju kursam “Sports” un visiem profesionālajiem 

priekšmetiem. Respondenti uzskata, ka ir nepieciešams uzlabot mācībspēku sastāvu un paaugstināt pasniedzēju atdevi 

profesionālajos studiju kursos, t.i., pasniegt tos kvalitatīvāk un ar lielāku atbildības sajūtu, kā arī iesaka piesaistīt 

jaunu pasniedzēju studiju kursam “Kuģu remonta tehnoloģija”. Ir minēts, ka nepieciešams pagarināt studiju kursu 

“Mašīntelpas trenažieris”, jo šobrīd tas esot pārāk saspiests. Respondenti uzskata, ka ir jāattīsta un jāmodernizē studiju 

procesā izmantojamās tehnoloģijas, kā arī jāizmanto mūsdienīgāki uzskates materiāli. Tiek arī minēts, ka ir 

nepieciešams organizēt obligātos iestājeksāmenus stājoties LJA un ka ir vajadzīgas vairāk sabiedriskās aktivitātes.  

 Izvērtējot studiju procesa organizāciju, 59.3% (iepriekš 63.6%) no respondentiem to ir atzinuši par labu, 

bet 40.7% (36.4%) par viduvēju. Jāatzīmē, ka neviens no respondentiem neuzskata, ka studiju procesa organizācija 

būtu bijusi slikta. Procentuālais sadalījums atšķiras jautājumā par studiju procesa tehniskā nodrošinājuma 

pietiekamību, respektīvi, 14.8% (iepriekš 27.3%) uzskata, ka tas ir bijis pietiekams, 51.9% (iepriekš 45.4%%), ka 

apmierinošs, bet 33.3% (iepriekš 27.3%) to uzskata par nepietiekamu. Studiju procesa informatīvo 

nodrošinājumu par pietiekamu ir atzinuši 70.4% (iepriekš 45.4%) un 29.6% (iepriekš 45.4%) par apmierinošu, bet 

neviens no aptaujātajiem to nav atzinis par nepietiekamu. 

 Respondenti ir snieguši ierosinājumus studiju procesa organizācijas uzlabošanai. Lielākā daļa, 11.1%, 

uzskata, ka ir nepieciešams pastiprināti kontrolēt mācībspēku nodarbību apmeklējumu, kā arī veikt dažādus 

kontroles pasākumus. Absolventi uzskata, ka ir stingri jāuzrauga tas kā studējošie valkā akadēmijas formas tērpus. 

Tiek ierosināts attīstīt elektronisko vidi, atcelt maksu par kopēšanas un printēšanas pakalpojumiem un uzlabot 

laboratoriju aprīkojumu. Respondenti vēlētos redzēt pieaicinātus vieslektorus no citām augstākās izglītības iestādēm. 

Absolventi ierosina lekciju sarakstu veidot tā, lai lekcijas būtu vienmērīgi izkārtotas visas nedēļas garumā, piemēram, 



katru dienu 3-4 lekcijas. Aptaujātie min, ka nepieciešams plašāk izplatīt informāciju par Erasmus Plus programmas 

sniegtajām iespējām. 

 Akadēmijas mācībspēku darbu kopumā kā labu novērtējuši 55.6% (iepriekš 81.8%) no aptaujātajiem un 

kā viduvēju 44.4% (iepriekš 18.2%). Neviens no respondentiem neuzskata, ka akadēmijas pasniedzēju darbs kopumā 

vērtējams kā slikts. Respondentiem tika lūgts novērtēt diplomdarba vadītāja ieguldījumu diplomdarba 

vadīšanas procesā. 66.7% no aptaujātajiem ir norādījuši, ka diplomdarba vadītājs aktīvi palīdzēja, 25.9% atzinuši, 

ka diplomdarba vadītājs tikai norādīja virzienu, un 7.4% nav snieguši atbildi šajā jautājumā.  

30. 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) vadītāja. 

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 . 

Katru gadu studējošie kopā ar pasniedzējiem piedalās LJA ikgadējās starptautiskās konferencēs. 

 

 

 

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

raksturojums 
 

16. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi. 

Mērķi 

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

standartu, LJA kvalitātes politiku un vispārējiem kvalitātes mērķiem. 

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. 

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: 

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; 

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

studējošajiem apgūt iemaņas kuģu energoiekārtu ekspluatācijā, apkopē un remontā vadības līmenī; 

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

studējošajiem apgūt pieredzi individuālā darba / projekta plānošanā un realizēšanā; 

nodrošināt apstākļus un vidi, kurā Kuģu inženieru nodaļas personāls un studējošie veic pētījumus, kuri ir progresīvo 

tehnoloģiju pamatā; 

apgūt studiju programmu pilna laika klātienē vai nepilna laika neklātienē; 

pēc iespējas iesaistīt studējošos 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 konkrētu pasākumu īstenošanā. 

Programmas vispārējā mērķa sasniegšanai un galveno uzdevumu īstenošanai nepieciešamos detalizētos mērķus un 

uzdevumus nosaka kārtējā akadēmiskā gada sākumā un iekļauj LJA Vadības pārskatā. 

 

KEA studiju programmas detalizētie mērķi 2014./2015. akadēmiskajam gadam. 

Iegādāties jaunu laboratorijas aprīkojumu studiju kursa Kuģu vadības sistēmas nodrošināšanai. 

Ar jaunām iekārtām papildināt Elektrotehnikas un Elektrisko mašīnu laboratoriju. 



Pabeigt Kuģu elektrodarbnīcas izveidi to aprīkojot ar nepieciešamiem instrumentiem un iekārtām. 

Aprīkot esošo Kuģa galvenā slēgdēļa  stendu ar nepieciešamām aizsardzības- un mērierīcēm, iegādājoties 2 ģeneratora 

agregātus. 

Sagatavot laboratorijas darbu aprakstus atbilstoši jauniegūtās aparatūras un stendu iespējām; 

Piedalīties ar referātiem un publikācijām Latvijas un starptautiskajās zinātniskajās konferencēs ( vismaz 6 

publikācijas);  

Sagatavot vismaz 1 izgudrojuma pieteikumu; 

Sagatavot jaunas un atjaunot bakalaura darbu tēmas Kuģu elektroautomātikas specialitātes diplomandiem; 

Iegādāties jaunu mācību literatūru vispārtehnisko un profesionālo studiju kursu nodrošināšanai atbilstoši izmainītajai 

KEA studiju programmai. 

 

17. 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. 

18. 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) 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. Studiju programmas plānu skatīt pielikumā (11. pielikums). 

19. Studiju kursu un studiju moduļu apraksti. 
          

       KEA studiju programmā netiek realizētas moduļu veidā.  

KEA studiju programmas studiju kursu apraksti, kas atjaunoti 2014.gadā un apstiprināti KIN nodaļas sēdē 2014. gada 

8. Septembrī, protokols Nr.12, pieejami Kuģu Inženieru nodaļā pie Kuģu elektroautomātikas studiju programmas 

lietvedes. 

20. 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, studentu studiju darbu 

nodrošina Kuģu Inženieru nodaļas lietvede D.Grigorjeva. 

Studiju programma veidota ar sistēmveida pieeju, strikti definējot studiju programmas struktūru un tās īstenošanas 

plānu. 

21. Prasības, uzsākot studiju programmu. 

          

        Uzsākot studijas, pretendentiem jābūt dokumentam par vispārējās vidējās vai vidējās profesionālās izglītības 

ieguvi. Studenti studijām Kuģu elektroautomātikas studiju programmā tiek uzņemti konkursa kārtībā. 

22. 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. 

 

23. 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 (sk.23.1.tab.). Ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa un 

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

   23.1.tabula 

  Vērtēšanas skala 

Vērtējums Atbilstība programmai 

10 Izcili Zināšanas pārsniedz programmas prasības, liecina par problēmu dziļu izpratni un 

spēju veikt patstāvīgus pētījumus 

9 Teicami Pilnīgi apgūta programma, iegūta prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas 

8 Ļoti labi Pilnīgi apgūta programma, taču atsevišķos jautājumos nav pietiekoši dziļas 

izpratnes, lai zināšanas pielietotu sarežģītāku problēmu risināšanā 

7 Labi Kopumā apgūtas zināšanas programmas prasību līmenī, taču konstatējama 

atsevišķu mazāk svarīgu jautājumu neizpratne, ir nelielas grūtības atsevišķu 

praktisku uzdevumu risināšanā 

6 Gandrīz labi Kopumā apgūta programma, taču vienlaikus konstatējama atsevišķu lielāku 

problēmu nepietiekama izpratne, ir daļējas grūtības iegūto zināšanu praktiskā 

pielietošanā 



5 Viduvēji Visumā apgūta programma, taču konstatējama vairāku svarīgu problēmu 

nepietiekoši dziļa izpratne, ir grūtības iegūto zināšanu praktiskā izmantošanā 

4 Gandrīz 

viduvēji 

Visumā apgūta programma, tomēr konstatējama nepietiekama dažu 

pamatkoncepciju izpratne, ir ievērojamas grūtības iegūto zināšanu praktiskā 

izmantošanā 

3 Vāji Zināšanas virspusējas un nepilnīgas, studējošais nespēj tās lietot konkrētās 

situācijās 

2 Ļoti vāji Ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķām problēmām, programmas lielākā daļa 

nav apgūta 

1 Ļoti, ļoti vāji Nav izpratnes par priekšmeta pamat problemātiku, priekšmetā zināšanu praktiski 

nav 

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.  

  

24. 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 2014/2015. akadēmiskajam gadam kā 1900Ls (2703EUR) 

gadā. 

25. 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 elektroautomātika’’ atbilst LR Ministru kabineta saskaņā ar 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem: 

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

kopumā vajadzībām ; 

Programmas apjoms 185 Latvijas kredītpunkti. 

Studiju ilgums profesionālā bakalaura grāda jūras transportā un kvalifikācijas kuģa elektromehānisko iekārtu 

elektroinženieris 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 43 kredītpunkti,  

nozares profesionālās specializācijas kursi, kuru apjoms ir 62 kredītpunkti, 

brīvās izvēles studiju kursi, kuru apjoms ir 6 kredītpunkti; 

prakse un praktiskās apmācības kursi, kuru apjoms ir 40 kredītpunkti, 

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

izstrādāšana un aizstāvēšana, un kura apjoms ir 14 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 kuģa 

elektromehānisko iekārtu elektroinženieris. 

Iegūtais grāds dod tiesības turpināt studijas maģistra studiju programmā. 

Programmas apguves vērtēšanas pamatprincipi un kārtība noteikti studiju kursu aprakstos  



26. 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 26.1. LJA Kuģu elektroautomātikas profila studiju kursu un to apjoma salīdzināšanai ar 

atbilstošu studiju programmu Gdiņas Jūras akadēmijā. 

 

26.1.tabula  

 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. Latvijas Kuģniecības vēsture 3  - 

6. Intelektuālais īpašums (brīvās izvēles 

kurss) 

3 Intelektuālais īpašums 1 

7. Sports 1,5  3 

Nozares teorētiskie pamatkursi 

8. Matemātika 13,5 Matemātika 

Skaitliskās aprēķina metodes 

12 

2 

9. Fizika 6 Fizika 7 

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

11. Datormācība un programmēšana 3 Ietilpst kursā Informātika  

12. Elektriskās mašīnas 7,5 Elektriskās mašīnas 8 

13. Elektrotehnika 9 Elektrisko ķēžu teorija  

Elektromagnētiskā lauka teorija 

 

13 

2 

14. Elektronika 4,5 Elektrotehnika un energoelektronika 7 

15. Elektriskie materiāli 4,5 Inženiermateriālu mācība 2 

16. Lietišķā ķīmija 3  - 

17. Inženiermehānika 4,5 Mehānika un mehatronika 2 

18. Siltumtehnika 3 Kuģu saldēšanas iekārtas 2 

19. Kvalitātes vadība jūras transportā 3  - 

20 Jūras tiesības 1,5  - 

Nozaru profesionālie un specializācijas kursi 

21. Darba aizsardzība un likumdošana 2  - 

22. Jūrniecības angļu valoda 12  - 

23. Kuģošanas drošība 4 Ergonomika un kuģošanas drošība 1 

24 Kuģu augstsprieguma tehnika 3 Augstsprieguma tehnika 3 

25. Kuģu automātikas elementi un ierīces 4,5 Automātikas pamati 

 

9 

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

27. 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 

28. Kuģu elektroiekārtu tehniskā 

ekspluatācija 

3 Kuģa elektroiekārtu ekspluatācija 3 

29. Kuģu energoelektronika 3 Iekļauta kursā Elektrotehnika un 

energoelektronika 

 

30. Kuģu informācijas tehnoloģijas 3 Informātika 6 

31. Kuģu integrētās datorvadības sistēmas 4,5 Kuģa datortīkli 2 



32. Kuģu mērtehnika 3 Metroloģija 

Kuģa mērtehnika 

8 

3 

33. Kuģu mikroprocesoru un PLC 

tehnoloģijas 

3 Programmējamie kontroleri 

Mikroprocesoru tehnoloģija 

4 

5 

34. Kuģu palīgmehānismi, sistēmas un 

tvaika katli 

4,5 Kuģa borta iekārtas 

Kuģa palīgmehānismi 

2 

5 

35. Kuģu radionavigācijas un sakaru 

iekārtu ekspluatācija 

4,5 Kuģa elektronavigācijas iekārtas 

Kuģa komunikācijas iekārtas 

 

3 

2 

36. Kuģu uzbūve un teorija 6 Kuģa uzbūve 1 

37. Kuģu vadības sistēmas 7,5 Digitālā tehnoloģija 

Vadības procesu vizualizācija 

7 

2 

38. 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.   

  

            

27. Informācija par studējošajiem: 

27.1. studējošo skaits; 2013/2014. akadēmiskajā mācību gadā 
Programmā studējošo skaits uz 01.10.2013. pa studiju kursiem sniegts 27.1 .tabulā. 

27.1.tabula 

 

Studējošo skaits studiju programmā „Jūras transports-kuģa elektroautomātika”  

uz 01.10.2013. 

 1. kurss 2.kurss 3.kurss 4. kurss 5.kurss Kopā uz 

01.10.2013. 

Pilna laika studijās 24 6 7 3 12 52 

Nepilna laika 

studijās 

4 5 3 3 3 18 

KOPĀ 70 

 

 

27.2. imatrikulēto studējošo skaits 2013/ 2014. akadēmiskajā mācību gadā 

 
27.2.tabula 

Programmā imatrikulēto un eksmatrikulēto studējošo skaits (uz 01.10.2014.) 

 01.10.13.- 

01.10.14. 

01.10.12.-

01.10.13. 

01.10.11.-

01.10.12. 

01.10.10.-

01.10.11. KOPĀ 

Im. Eksm. Im. Eksm Im. Eksm Im. Eksm Im. Eksm Studē 

Pilna laika studijās  

27 

 

- 
30 28 28 18 33 12 118 58 60 

Nepilna laika 

studijās 

7 - 
3 - 2 1 5 - 17 1 16 

 

 

27.3. absolventu skaits 

    
           Studiju programmu Jūras transports-kuģu elektroautomātika  2013./2014. ak. gadā  absolvēja 13 studenti. 

28. Studējošo aptaujas un to analīze. 
Studējošo aptauju rezultāti rāda, studentu vērtējums vērtējums un vēlmes par studiju procesa gaitu un organizāciju visumā 

sakrīt ar iepriekšējos gados veikto aptauju rezultātiem.  

Vairums studējošo (70%) studiju programmu vērtē kā labu vai ļoti labu.  

Viskritiskākais studējošo vērtējums ir par laboratoriju aprīkojumu, kuru par pietiekamu vai apmierinošu uzskata 85%, bet 15 

% uzskata par neapmierinošu.   

Mācībspēku  vērtējums – 75% labs un teicams, bet 25% apmierinošs. 



  

29. Absolventu  aptaujas un to analīze. 
 

Absolventu aptaujas rezultāti: 

Studiju programmu kopumā kā labu vērtē 33,3%, bet 66,7% kā apmierinošu. 

Studiju procesa organizāciju kā labu vērtējuši 25% absolventu (iepriekš 20%), bet kā viduvēju 75% (iepriekš 80%)  

Nedaudz uzlabojies tehniskā nodrošinājuma vērtējums. To par pietiekamu uzskata 25% (iepriekš 20%),  apmierinošu 

58% (iepriekš 40%) bet nepietiekamu 16% (iepriekš 40%). 

Ievērojami uzlabojies informatīvā nodrošinājuma vērtējums. To kā pietiekamu vērtē 67% (iepriekš 20%), bet 

apmierinošu 33% (iepriekš 60%). 

Diemžēl samazinājies studentu vērtējums par iegūtajām zināšanām. Tās par pietiekamām vai gandrīz pietiekamām 

vērtē 50% absolventu, bet par gandrīz pietiekamām arī 50% (iepriekš 20%). 

Mācībspēku darba vērtējums – 67% vērtē kā labu, bet 33% kā apmierinošu. 

 

             No aptaujas rezultātiem redzams, ka aptaujātie KEA studiju programmas absolventi ar studijām un studiju 

nodrošnājumu LJA ir visumā apmierināti, lai gan kā labu to vērtē tikai trešā daļa. Sliktāk ir ar studiju procesa tehnisko 

nodrošinājumu, kurš gan gada laikā ir nedaudz uzlabojies. 

30. 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. 

 

 

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

16. 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 

iekļautas LJA Vadības pārskata 2.pielikumā (LJA Senāta 09.12.2013. lēmums Nr.888.) un programmas procesu 

pilnveidošanas PASĀKUMU PLĀNĀ 2013./2014.ak.gadam. 

 



17. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti. 
           

            Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti ir:  

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

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

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

līmeņa kvalifikācijas iegūšanai.  

           Programmas studijās sagaidāmos rezultātus nodrošina visu programmas studiju kursu  (prakšu, 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 studiju programmas paredzētie studiju rezultāti nav mainīti, bet to kvalitāte ir paaugstinājusies. 

Nozīmīgākie pasākumi studiju rezultātu kvalitātes kāpināšanai pārskata periodā ir: 

• vairāku studiju kursu  īstenojuma pilnveide, piem., maģistra darbu tēmu izvēles un izstrādes vadības 

pilnveide; studiju kursa „Lietojumprogrammas jūras transportā” īstenošana, piesaistot RTU prof.G.Upīti un 

izmantojot jaunu modernu programmnodrošinājumu;  

• programmas mācībspēku kvalifikācijas celšana, piem., līdzdalība aktuālos projektos/pētījumos (BSR InnoShip 

u.c.), līdzdalība Erasmus programmas ietvaros personāla apmācības nedēļā Emden/Leer universitātē Vācijā u.c.; 

• programmas informatīvi tehniskā nodrošinājuma pilnveide, piem., programmatūras MINITAB 16 iegāde un 

ieviešana u.c.; 

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

finansētām studiju vietām, valsts stipendiju saņemšanas iespējas, kā arī iespējas piedalīties konkursā par ES 

mērķstipendiju saņemšanu. 

 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.  

    Pārskata periodā Valsts pārbaudījumu komisija ir norādījusi, ka maģistra darbu izstrādē vēlams lielāku uzmanību 

pievērst  ekonomiskiem aspektiem un praktisku jautājumu/problēmu risināšanai, izmantojot studiju procesā iegūtās 

teorētiskās un praktiskās zināšanas. 

 

 

Valsts pārbaudījuma rezultāti  maģistra studiju programmā „Jūras transports” 
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18. Studiju programmas plāns. 
     Lai  paaugstinātu studiju programmas apguves efektivitāti, programmas īstenošanas plānā veiktas nelielas izmaiņas 

–  mainīti atsevišķu studiju kursu īstenošanas semestri, kā arī, izzinot maģistrantu vajadzības un vēlmes, meklēti 

risinājumi jaunu Ierobežotās izvēles un Brīvās izvēles studiju kursu iekļaušanai studiju programmā (skat.8. 

pielikumu). 

 

19. Studiju kursu un studiju moduļu apraksti. 
     Programmas studiju kursu apraksti aktualizēti, kā arī apspriesti un apstiprināti LJA Zinātnes padomes sēdē 

09.01.2014., protokols Nr.68     

20. 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. 

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

LJA profesors Dr.habil.sc.ing. V.Priednieks, maģistrantu studiju darbu nodrošina LJA kvalitātes vadības sistēmas 

vadītāja Mg.ed.sc. I.Škapare.  

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 09.12.2013. lēmums Nr.888), veikti pasākumi ārējos un iekšējos auditos konstatēto neatbilstību un to 

cēloņu novēršanai (programmas procesu pilnveidošanas PASĀKUMU PLĀNS 2013./2014.ak.gadam), veiktas 

aptaujas un citi pasākumi. 

Vispārējie mērķi: 

 Uzsākt starptautiskas maģistru programmas izstrādi. 

 Veicināt maģistrantu  mobilitāti ES ERASMUS+ programmas ietvaros 

Detalizētie mērķi: 

 Turpināt darbu  ārvalstu speciālistu- docētāju piesaistei maģistra programmas “Jūras transports” īstenošanai. 

 Uzsākt starptautiskas maģistru programmas izstrādi. 

Iegādāties un ieviest studiju un maģistra darba izstrādes  procesā kvalitātes vadības  datorprogrammatūru “Quality 

Companion 3” un datu analīzes datorprogrammatūru “Engine Room 6”. 

 

Studiju programma veidota atbilstoši LR MK 20.11.2001. noteikumiem Nr. 481 „Noteikumi par otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” ar sistēmveida pieeju, strikti definējot programmas struktūru un tās 

īstenošanas plānu, kā arī atsevišķo studiju kursu programmas.  

 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 piesaistīti augsti kvalificēti nozares uzņēmumu/organizāciju (Latvijas 

Republikas Satiksmes ministrijas, SIA „Jūra un likums”, SIA WITRAKTOR,  SIA DNV u.c.) profesionāļi, kā arī 

vairāku Rīgas augstskolu (RTU, Transporta un sakaru institūta, Biznesa augstskolas „Turība” u.c.) un ārvalstu 

augstskolu (Nīderlandes Jūras universitātes, Klaipēdas universitātes, Gdiņas Jūras universitātes, Pasaules Jūras 

universitātes (Malme, Zviedrija)) mācību spēki. 

 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 (DetNorskeVeritas 

18.02.2011. sertifikāts Nr.93155-2011-AQ-LVA-FINAS par LJA vadības sistēmas atbilstību vadības sistēmu 

standarta ISO 9001:2008 prasībām). Pārskata periodā LJA vadības sistēmas aktivitātes pilnībā ir īstenotas arī maģistra 

studiju programmā: apkopota un izanalizēta informācija ikgadējam LJA vadības pārskatam un noteikti detalizētie 

kvalitātes mērķi kārtējam akadēmiskam gadam (LJA Senāta 26.11.2012. lēmums Nr.792. un 09.12.2013. lēmums 

Nr.888), veikti pasākumi ārējos un iekšējos auditos konstatēto neatbilstību un to cēloņu novēršanai (programmas 

procesu pilnveidošanas PASĀKUMU PLĀNS 2012./2013.ak.gadam.), sniegts ikgadējais programmas pašnovērtējuma 

ziņojums (LJA Senāta 27.12.2012.sēde,  prot. Nr.147), veiktas aptaujas un citi pasākumi. 

Pārskata periodā pastiprināta uzmanība pievērsta programmas procesu pilnveidošanai. Studiju procesa pilnveidei 

veikti vairāki pasākumi, piem., uzsākta jūras transporta nozares maģistra  deskriptora izstrāde,  programmā iekļauti 

jauni ierobežotās un brīvās izvēles studiju kursi („Uzņēmējdarbība jūras transportā”, „Kuģu būves un remonta 

organizācija un tehnoloģijas”), attīstīta un modernizēta studiju kursa „Lietojumprogrammas jūras transportā” 

apmācība u.c. Valsts pārbaudījumu procesa pilnveidei  pastiprināta uzmanība pievērsta maģistra darbu tēmu izvēlei un 

potenciālo maģistra darbu vadītāju atbilstības izvērtēšanai, kā arī uzlabota sadarbība ar maģistra darbu vadītājiem un 

nepilna laika neklātienē studējošiem maģistrantiem, panākta vienošanās ar Nīderlandes Jūras universitāti un Gdiņas 

Jūras universitāti par 2  JT401-12 ak.grupas studējošo maģistra darbu izstrādi šajās augstskolās.  

Pārskata periodā ir īstenoti arī vairāki studiju procesa vadības pilnveides pasākumi, piem., semestra laikā ieviesta 

nepārtraukta studiju starprezultātu uzraudzība un analīze (skat. LJA 31.03.2003. Nolikumu Nr.10 „Par semestra 

parbaudēm Latvijas Jūras akadēmijā” ar grozījumiem). Informācija par iespējām un sekām dažādu studiju rezultātu 

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

21. Prasības, uzsākot studiju programmu. 
      Prasības reflektantiem uzņemšanai programmā pārskata periodam ir noteiktas ar LJA Senāta 29.10.2012. lēmumu 

Nr.789 apstiprinātos noteikumos „Uzņemšanas noteikumi Latvijas Jūras akadēmijā 2013./2014. akadēmiskajā gadā”. 

            Programmā uzņem: 

• 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 saskaņotam uzdevumam un tā aizstāvēšana LJA Zinātnes padomes sēdē. 

22. 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 mācībspēki, lai nodrošinātu starpdisciplināru  studiju 

kursa satura apguvi (studiju kursi „Pētniecības darba metodoloģija”, „Transporta ekonomika un finanses”, 

„Jūrniecības politika un likumdošana”, „Kuģu un terminālu ekspluatācijas modernās tehnoloģijas”, „Jūras transporta 

uzņēmumu organizācija un pārvaldība”, „Intelektuālais īpašums” u.c.); 

programmas praktiskā īstenošanā ieviesta moduļu studiju pieeja; 

tā kā programmā ir neliels studējošo skaits - studiju vide ir veidota tā, lai veltītu uzmanību katram studentam 

individuāli, izprotot viņa zināšanas un vēlmes un piedāvājot atbilstošu pieeju studiju procesam; 

maģistrantiem ir nodrošināta iespēja izmantot specializētas datorprogrammas – AutoCad, Service Modele, SolidWorks, 

MS Project, Calpuff View, MINITAB-16,  QFD Capture Professional, MatLab u.c.; 

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

LJA regulāri abonē daudznozaru elektronisko pilntekstu datu bāzi EBSCO. Šī datu bāze  ietver plašu e-žurnālu, e-

grāmatu u.c. elektronisko resursu klāstu (skat. http://ebsco.com/aboutebsco.html). Abonētā datu bāze noderīga gan 

maģistrantiem, gan mācību spēkiem, jo piedāvā plašas elektronisko resursu meklēšanas iespējas vairākos līmeņos; 

LJA regulāri abonē datu bāzi INSPEC – vienu no lielākajām, vadošajām pasaules bibliogrāfiskajām datu bāzēm, kas 

piedāvā pasaules zinātniskās un tehniskās literatūras rakstu anotācijas un rādītājus; 

Sadarbībā ar Latvijas Jūras administrāciju programmas mācību spēkiem un maģistrantiem ir iespēja piekļūt IMO 

dokumentu datu bāzei IMOdoc – jaunākie IMO dokumenti (jūrniecības rezolūcijas, cirkulāri, u. tml. elektroniskā 

formā); 

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

Korejas kuģu reģistra produkts, kas interneta versijā ietver jaunākās jūrniecības konvencijas, kodeksus u. c. 

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

Maģistrantiem un mācību spēkiem ir iespējas izmantot pēc vajadzības Open Access 

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

repozitārijus). 

 

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

patstāvīgos un studiju darbos studiju kursu ietvaros, praksē un maģistra darba izstrādē.  Šo darbu īpatsvars un saturs 

katrā studiju kursā ir noteikts saskaņā ar studiju programmas kopumā un konkrētā kursa mērķiem. Studiju kursu 

apraksti pilnā apjomā pieejami LJA Maģistrantūrā (skat. Pielikumu).  

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

http://ebsco.com/aboutebsco.html
http://krcon.krs.co.kr/


divus patstāvīgos darbus. 

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

organizatoriskie, vadīšanas, novērtēšanas, izstrādes u.c. pasākumi ir noteikti LJA 15.12. 2008. norādījumos Nr.4 „Par 

Latvijas Jūras akadēmijas maģistrantu praksēm” ar grozījumiem. Norādījumi ietver trīspusējo līgumu „Par Latvijas 

Jūras akadēmijas maģistranta mācību praksi”, prakses programmu/uzdevumu un praktikanta raksturojumu. Katram 

maģistrantam praksi vada un koordinē maģistra darba vadītājs, kuru apstiprina ar rektora rīkojumu. Atskaiti par praksi 

maģistranti aizstāv zinātnisko semināru laikā (skat. plānu „Maģistra darba izstrāde un ar to saistītie pasākumi”). 

Maģistra darbs ir kvalificēts, lietišķs, publiski aizstāvams pētījums. Maģistra darbu maģistrants izstrādā patstāvīgi,  

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” (skat. 

Pielikumu).  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 vairāki LJA Zinātnes padomes nozīmētie pārstāvji.  

     Valsts pārbaudījumu procesa pilnveidei  arī pārskata periodā īpaša uzmanība pievērsta maģistra darbu tēmu izvēlei 

un potenciālo maģistra darbu vadītāju atbilstības izvērtēšanai, kā arī turpināta sadarbība ar ārvalstu jūrniecības 

augstākām mācību iestādēm maģistra darbu izstrādes un vadīšanas jomā. Pārskata periodā 1 maģistra darbs izstrādāts 

Nīderlandes Jūras universitātē (NJU) (maģistrante Indra Siliņa, darba vadītājs MSc. Maurice Jansen, NJU vadītājs) un 

1 maģistra darbs Gdiņas Jūras universitātē (GJU) (maģistrants Oskars Skreija, darba konsultants GJU asoc.profesors 

J.Herdzik). Abi darbi sekmīgi aizstāvēti 2014.gada janvārī. 

 

23. Vērtēšanas sistēma. 
 

             Vērtēšanas sistēmas izvēli programmā nosaka saistošie nacionālie un LJA iekšējie normatīvie dokumenti. 

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 – maģistrantam nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par katra programmas elementa 

apguvi atbilstoši tā aprakstam. 

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

pārbaudījumā programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā. Sākot ar 2008./2009. akadēmiskā gada II semestri arī 

ieskaitē kursa programmas apguvi vērtē 10 ballu skalā, izņemot atsevišķus studiju kursu aprakstos noteiktus 

gadījumus, kad vērtē divdaļīgā skalā ar “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”, piem., „Zinātniskie semināri” un „Prakse”. 

  Studiju kursu programmu 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. 

Programmas apguves vērtēšana 10 ballu skalā notiek saskaņā ar vienotiem vērtējuma principiem (skat. tab.). 

  

Vērtēšanas skala 

 

 

Vērtējums 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

10 Izcili 

Zināšanas pārsniedz programmas prasības, liecina par problēmu dziļu 

izpratni un  spēju veikt patstāvīgus pētījumus 

 

9 Teicami 

Pilnīgi apgūta programma, iegūta prasme patstāvīgi lietot iegūtās 

zināšanas 

 

8 Ļoti labi 

Pilnīgi apgūta programma, taču atsevišķos jautājumos nav pietiekoši 

dziļas izpratnes, lai zināšanas pielietotu sarežģītāku problēmu risināšanā 

 

7 Labi 

Kopumā apgūtas zināšanas programmas prasību līmenī, taču konstatējama 

atsevišķu mazāk svarīgu jautājumu neizpratne, ir nelielas grūtības 

atsevišķu praktisku uzdevumu risināšanā 

 

6 Gandrīz labi 

Kopumā apgūta programma, taču vienlaikus konstatējama atsevišķu 

lielāku  

problēmu nepietiekama izpratne, ir daļējas grūtības iegūto zināšanu 

praktiskā pielietošanā 

 

5 Viduvēji 
Visumā apgūta programma, taču konstatējama vairāku svarīgu problēmu 

nepietiekoši dziļa izpratne, ir grūtības iegūto zināšanu praktiskā 



izmantošanā 

 

4 Gandrīz viduvēji 

Visumā apgūta programma, tomēr konstatējama nepietiekama dažu 

pamatkoncepciju izpratne, ir ievērojamas grūtības iegūto zināšanu 

praktiskā izmantošanā 

 

3 Vāji 

Zināšanas virspusējas un nepilnīgas, studējošais nespēj tās lietot 

konkrētās situācijās 

 

2 Ļoti vāji 

Ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķām problēmām, programmas 

lielākā daļa nav apgūta 

 

1 Ļoti, ļoti vāji 

Nav izpratnes par studiju kursa pamatproblemātiku, studiju kursā  

zināšanu praktiski nav 

 

 

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. 

24. 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 

privātpersonām. 

     Pārskata periodā vidēji ir izmantotas visas 18 piešķirtās budžeta vietas, maģistranti saņēmuši 

3 LJA (budžeta) stipendijas un 8 mērķstipendijas Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts maģistra studiju 

programmas „Jūras transports” īstenošanai Latvijas Jūras akadēmijā” ietvaros.  

     ES Mūžizglītības programmas ERASMUS apakšprogrammas finansējumu studējošo mobilitātei pārskata periodā 

izmantojuši 2 programmas maģistranti – Indra Siliņa (prakse uzņēmumā MEDLOG N.V., Antverpene, Beļģija; 

mobilitātes laika periods – 03.10.2013.-03.01.2014.) un Oskars Skreija (maģistra darba izstrāde un studiju kurss 

„Angļu valoda” Gdiņas Jūras universitātē; mobilitātes laika periods – 30.09.2013.- 31.12.2013.) 

 

25. 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.  

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. 

 

26. Salīdzinājums ar divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām. 
 

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  

30 (~33,3%) 

6  

 

 

26 (~29%) 

6 
44 (~49%) 

19 

48 

(~53,3%) 

6 

B/C/D. Specializācijas (izvēles) daļa: 

     t.sk. – Valoda 

             – Brīvā izvēle 

             – Prakse   

30 (~33,3%) 

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 vadība” 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 

konkrētos darbības apgabalos 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. 

27. Informācija par studējošajiem: 

27.1. studējošo skaits; 
 

Programmā studējošo skaits pārskata periodā sniegts 27.1.tabulā. 

 

27.1.tabula 

Studējošo skaits studiju programmā „Jūras transports” uz 01.10.2013. 

 

 

Studiju forma 

 

1. kurss 

 

2.kurss 

 

3.kurss 

 

4. kurss 

 

5.kurss 

 

Kopā uz 

01.10.2013. 

 

Pilna laika studijās 10 13 - - - 23 

Nepilna laika 

studijās 

20 2 - - - 22 

KOPĀ 45 

 

     Joprojām programmas populārākā specializācija ir “Jūras transporta vadība”.  Arī pārskata periodā lielākā daļa 

programmā studējošo ir Latvijas Jūras akadēmijas absolventi, pārējie maģistranti ir absolvējuši Rīgas Tehniskās 

universitātes, Transporta un sakaru institūta, RISEBA 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.  



 

27.2. pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits; 
        

 Pārskata periodā pirmajā studiju gadā programmā imatrikulēto studējošo skaits sniegts 27.2.tabulā. 
 

                                                                                                                  27.2.tabula 

Programmā „Jūras transports” pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits  
 

 

Studiju forma 

 

Imatrikulēti laika periodā  

no 01.09.13.-01.06.14. 
 

Pilna laika studijās 13 

Nepilna laika studijās 5 

KOPĀ 18 

                     

27.3. absolventu skaits. 
     Programmas absolventu skaits pārskata periodā sniegts 27.3.tabulā. 

 

                                                                                                                                27.3.tabula 

Programmas „Jūras transports” absolventu skaits pārskata periodā  
 

 

Absolvēšanas laiks 

 

Absolventu skaits 
 

2014.gada  janvāris 9 

2014.gada  jūnijs - 

KOPĀ 9 

      

     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 64 programmas absolventi. 

 

 

28. Studējošo aptaujas un to analīze. 
     Atbilstoši plānam studiju programmā pārskata periodā veikta  maģistrantu aptauja pēc pirmā studiju semestra 

pabeigšanas.  

     Izvērtējot studiju procesa organizāciju 90% respondentu to novērtēja kā pietiekamu, maģistrantus apmierina 

piedāvātās studiju formas, studiju norises vieta un laiks. Pēc anketu rezultātiem spriežot maģistrantiem ir laba 

sadarbība ar LJA mācību spēkiem, programmas vadību.  

     Izvērtējot studiju programmu, atsevišķi respondenti  ieteica izvērtēt studiju programmas apjomu  un studiju kursu 

daudzveidību, visumā programma vērtēta pozitīvi. Ieteikumi studiju programmas satura uzlabošanai netika minēti.  

     Atzinīgi tiek vērtēta pasniegšanas kvalitāte LJA, kontakts ar mācību spēkiem, individuālās sadarbības iespējas.  

     Kā viduvējs tiek vērtēts studijām nepieciešamo resursu piedāvājums: nodrošinājums ar mācību līdzekļiem, 

metodiskajiem materiāliem, interneta resursu pieejamību. Uz jautājumu „Kādi apstākļi un cik lielā mērā traucē 

veiksmīgu studiju programmas apguvi?” 26 % respondentu minēja piedāvātos mācību materiālus, 30% - darba 

specifiku.   

     Apkopojot studējošo atbildes jāsecina, ka kopumā lielākā maģistrantu daļa ir apmierināta ar studijām maģistra 

studiju programmā „Jūras transports”.  

     Pamatojoties uz aptaujas anketu analīzes rezultātiem ir veikti vairāki pasākumi studiju programmas īstenošanas 

uzlabošanai. Veikta studiju plāna aktualizācija, ir meklēti un rasti jauni risinājumi  maģistra darbu izstrādes gaitas un 

maģistra darbu kopumā kvalitātes  pilnveidi – pārskatīts studiju kursu „Pētniecības darba metodoloģija” un 

„Lietojumprogrammas jūras transporta uzdevumos”, kā arī Zinātnisko semināru saturs un īstenošanas laiki. Uzsāktas 

sarunas ar Klaipēdas universitātes Jūras inženierijas fakultāti par vēl dažu mācībspēku piesaisti specializētajiem 

studiju kursiem. 

     Salīdzinot klientu apmierinātības rezultātus ar iepriekšējos periodos veiktajām aptaujām jāsecina, ka neapmierināto 

klientu skaits ir samazinājies, lielākā daļa ieteikumu ir ņemta vērā vai ir ieplānoti kā kvalitātes mērķi nākošajam 

pārskata periodam. Ar šo aptauju datu analīzi detalizēti var iepazīties programmas ikgadējā gada pārskata ziņojumā. 

Maģistrantu vērtējums un izteiktie priekšlikumi vēlreiz akcentē LJA (un programmas) stiprās un vājās vietas un 

pamatā apstiprina pieņemto akadēmijas/programmas kvalitātes mērķu un to sasniegšanai  noteikto pasākumu 

aktualitāti. 

     Maģistrantu vērtējums un izteiktie priekšlikumi ļauj precīzāk noteikt un definēt uzdevumus maģistra studiju tālākai 

pilnveidošanai 
 



29. Absolventu aptaujas un to analīze. 
     Arī pārskata periodā veikta programmas absolventu aptauja. Respondenti ir vērtējuši studiju programmas saturu, 

studiju procesa organizāciju, programmas perspektīvas u.c., kā arī izteikuši savu viedokli un priekšlikumus 

programmas pilnveidei. 

     66,6 % absolventu programmu vērtē kā labu, 33,4 % kā viduvēju, bet kā sliktu nav novērtējis neviens.  

     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 – 

2014./2015.ak.gadam. 
 

30. 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.). 

 

 

                                                              PIELIKUMI 

Saturs 

 

1.pielikums. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums. 

2.pielikums. Studiju programmas „Jūras transports-kuģa vadīšana” studiju plāns. 

3.pielikums. Studiju programmas „Kuģu vadīšana” 2.līmenis studiju plāns. 

4.pielikums. Studiju programmas „Kuģu vadīšana” 1.līmenis (studijas pēc vidējās profesionālās jūrniecības 

izglītības) studiju plāns.  

5.pielikums. Studiju programmas „Kuģu vadīšana” 1.līmenis (studijas pēc vidējās vispārējās vai vidējās 

profesionālās izglītības) studiju plāns. 

6.pielikums. Studiju programmas „Jūras transports-kuģa mehānika” studiju kursos veiktās izmaiņas 

7.pielikums. Studiju programmas pamatplāns ‘’Jūras transports-kuģa mehānika”. 

8.pielikums. Maģistra studiju programmas „Jūras transports” studiju plāns. 

9.pielikums. Bakalaura studiju programmas „Jūras transports-kuģa elektroautomātika” studiju plāns. 

11.pielikums. Esošais un plānotais materiāltehniskais nodrošinājums LJA nodaļām 2013./2014/ak.g.; 2015./ 

2016.ak.g. 

                                                                                                                              1.pielikums. 

 

Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums 

 
Piezīme. Studiju programmu saīsinājumi: 

Jūras Transporta nodaļa  (JTN)  

KV- Studiju programma „Jūras transports-kuģa vadīšana”  



            OKV - Studiju programma „Ostu un kuģošanas vadība” 

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; 

Regional introductory ballast water 

management training course. 9-

12.06.2009;  

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

KM 

KEA 

Vides piesārņojuma 

novēršana. Bīstamo 

kravu aprites 

kontrole un vides 

aizsardzība ostās  

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 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JTN 
Starptautiskā biznesa 

stratēģija 



kursu droša darba skola. KOMIN 

mācību centra sertifikāts Nr.1004889 

darba vides riska novērtēšana. Biznesa 

augstskola turība apliecība Nr.112004 

angļu valoda. 

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 @ 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 

 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

Diplomdarbu izstr. 

pam. un 

prezentēšanās 

iemaņas (br.izv.) 

 

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 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

KM 

KEA 

Lietišķā ķīmija. 

Nozares ķīmija 



Nr.1919 „Pedagoģijas un didaktikas 

pamati”. 2003.g. PIC Apliecība Nr. 

2170 „Mācību metodes specializācijas 

nozarē. Mācību priekšmetu metodika” 

36 st. 2004.g. 

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  

JT 

Varbūtību teorija un 

statistika. 

Matemātika. 

Pētniecības darba 

metodoloģija 

Barons P. 

Rīgas politehniskā institūta diploms Nr. 

417350 apguvis mašīnu un aparātu 

būvniecības specialitātē. Rīgas 

Tehniskās Universitātes doktora 

diploms Nr. 000353 ieguvis 

inženierzinātņu doktora zinātnisko 

grādu. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JT 

Jūras transports 

maģistra darbu 

vadīšana 

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 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. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 
Navigācijas 

meteoroloģija 

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 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

VIK 
Prāta disciplinēšanas 

tehnika 



grāds – humanitāro zinātņu bakalaurs 

filoloģijā. Kopenhāgenas Karaliskā 

universitāte. Psiholoģijas fakultāte. 

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 

/ICC Lithuania. 07.12.2010. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JTN Transporta loģistika 

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 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

SK  

JTN 

Jūrniecības angļu 

valoda. Jūras ceļu 

ģeogrāfija.  



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.  

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 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. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

KM 

KEA 

JT 

Darba aizsardzība un 

likumdošana. 

Intelektuālais 

īpašums  



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 didaktika: mūsdienu 

teorijas un prakse". Sertifikāts 

Nr.005876. 04.02-2008-16.06.2008.  

160/72 st. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

KM 

KEA 

JT 

Kuģu menedžments. 

Kuģu tehniskais 

menedžments. 

Sasniegumi un 

problēmas jūras 

transportā. Jūras 

transporta 

uzņēmumu darbības 

organizācija un 

pārvaldība. Jūras 

transporta 

uzņēmumu tehniskā 

pārvaldība  

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.; 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

KM 

KEA  

Kuģu dīzeļiekārtas 

un turbīnas . 

Tehniskā mehānika 



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.; 

JT 

Černovs. H. 

CCCP Jūras Flotes Ministrijas diploms 

Nr.1557/91, ieguvis kvalifikāciju 

tālbraucējs kapteinis. Diploms 

Nr.097910 Inženieris-elektromehāniķis. 

1984.g. United States Naval War 

College diploma, graduated from the 

Naval Command College 18.06.1999.  

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JT 
Maģistra darbu 

vadīšana 

Dambergs E. 

Latvijas Jūras akadēmijas profesionālā 

maģistra diploms Nr. 0214. ieguvis 

profesionālo maģistra grādu jūras 

transportā. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JT 

Prakses darbu un 

maģistra darbu 

vadīšana 

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 valstīs”. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

 JT  
Stratēģiskā un 

operatīvā vadīšana. 

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 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JTN 
Kuģu vadīšana un 

sardzes dienests 



instruktors. kājnieku nodaļas 

komandieris. 

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 

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 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

KM 

KEA 

JT 

Informācijas 

tehnoloģija. 

Datormācība un 

programmēšana. 

Profesionālo 

uzdevumu 

datorrealizācija. 

Kuģu informācijas 

tehnoloģijas. 

Profesionālo 

uzdevumu 

datorrealizācija. 



vadība”01.02.2008. 

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 

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. 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. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JTN Jūras tiesību pamati. 

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-

Studiju 

kursu 

KM 

KEA 
Prakse darbnīcās 



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. 

pasniegšana 

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 
Inženiermehānika 

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. 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. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

KM 

KEA 

Kvalitātes vadība 

jūras transportā. 

Transporta 

ekonomika.  



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. 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 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

KM 

KEA 

Kuģošanas drošība 



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 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 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

GMDSS kursi; 

  

Sakaru organizācija 

un GMDSS;    

 

Radionavigācija un 

sakaru tehniskie 

līdzekļi. 

 

Sakaru organizēšana, 

radio navigācijas un 

radiolokācijas 

sistēmas 



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 

 

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 

Angļu valoda. 

Jūrniecības angļu 

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. 

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 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. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JTN 

Kuģošanas drošība. 

Izdzīvošanas 

pasākumi jūrā. 

drošības pamatkurss 



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 

modernās 

tehnoloģijas. 

Transporta 

ekonomika un 

finanses. 

Kokars J. 

LU Sociālo zinātņu maģistra grāds 

ekonomikā. 1999.g.; LR SM Instruktora 

sertifikāts Nr. 57; LJA Kursu apliecība 

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 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KM 

KEA 

JT 

Tvaika katli. Kuģu 

palīgmehānismi un 

sistēmas. Transporta 

ekonomika un 

finanses. Kuģu un 

terminālu 

ekspluatācijas 

modernās 

tehnoloģijas.  



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.; 

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 

didaktika: mūsdienu teorijas un 

prakses”. Apliecība Nr.2330 21. -

24.03.2005 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

RLS un ECDIS 

izmantošana. Kuģu 

sardzes 

nodrošināšana. RLS 

un ECDIS 

izmantošana kuģa 

vadīšanā. Kuģu 

vadīšana un 

manevrēšana 

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 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

KM 

KEA 

Kuģu navigācijas 

tehniskie līdzekļi. 

Kuģu 

elektroiekārtas. 

Prakse 

elektrodarbnīcās. 

Kuģu elektroiekārtu 

tehniskā 

ekspluatācija. Kuģu 

elektroiekārtu 



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 

tehniskā 

ekspluatācija 

  

   

Lauža G. 

Inženierzinātņu doktora grāds. 

19992.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. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

KM 

KEA 

Elektrotehnika. 

Kuģu 

elektroiekārtas. 

Elektrotehnika un 

elektronika. Kuģu 

elektrotehnika un 

elektronika 

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 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 
Navigācija. Taktiskā 

manevrēšana 



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 

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 

Logina A. 

Latvijas Policijas akadēmijas jurista 

diploms Nr.0805 ieguvusi jurista 

kvalifikāciju un profesionālo bakalaura 

grādu publiskajās tiesībās. Latvijas 

Policijas akadēmijas profesionālās 

augstākās izglītības diploms Nr.2245 

ieguvusi profesionālo maģistra grādu 

tiesību zinātnē. World Maritime 

University zinātņu maģistrs jūrlietās. 

specializācija: jūras tiesības un politika. 

World Maritime University doktora 

kandidāts. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JT 

Jūras transports 

studējošajiem vadīt 

maģistra darbu. 

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 

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 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JTN 

Jūras pārvaldījuma 

tehnoloģija (1+SD). 

Kuģu sardzes 

nodrošināšana. 

Navigācija. Kuģu 

uzbūve un to 

ekspluatācija. 

Navigācija, SD. 

 



Pedogoģijas un izglītības vadības 

akadēmija” Sertifikāts Nr.04-17/14-310 

(tiesības veikt pedagoģisko darbību) 

Programmas nosaukums: Pedagoģija 

(B) Programmas apjoms 80 stundas 

 

 

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 

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. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JTN 

Kuģošanas drošība 

sadaļā - drošības 

pamatkursa 

praktisko nodarbību 

vadīšana 

Pakalne S. 
Filologa angļu valodas pasniedzēja 

kvalifikācija. 1976.g.LR Satiksmes 

Studiju 

kursu 

KV 

KM 

Angļu valoda. 

Jūrniecības angļu 



ministrijas Instruktora sertifikāts Nr.11. 

Starptautiskās Jūrniecības organizācijas 

jūrniecības angļu valodas pasniedzēju 

kvalifikācijas celšanas seminārs Polijā. 

Ščecinā. 2005.g. 

pasniegšana 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. Jūras 

transporta loģistika-

tehniskie aspekti 

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 

“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 

Kuģu uzbūve un 

teorija. kuģu kravu 

pārvadājumu 

tehnoloģija. 

personāla. kuģu 

tiltiņa komandas un 

resursu vadība. 

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 JT Jūrniecības politika 



krusu 

pasniegšana 

un likumdošana 

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 

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, 

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. 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JTN 

Aizsardzības kurss 

personālam ar 

aizsardzības 

pienākumiem 



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 

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, 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

KM 

KEA 

Kuģošanas drošība 



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 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 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JTN 

Kuģošanas drošība 

sadaļā - drošības 

pamatkursa 

praktisko nodarbību 

vadīšana 



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 

transportā un kuģa mehāniķa 

kvalifikācija. Latvijas Jūras akadēmijas 

profesionālā maģistra diploms Nr.0536 

ieguvis profesionālo maģistra grādu 

jūras transportā. Latvijas Nacionālās 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KIN 
Kuģu dīzeļiekārtas 

un turbīnas 



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 

JT 

Jūras tiesības. 

Jūrniecības politika 

un likumdošana 

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 

Engineering Marine Training Software” 

23.06.2006.; Autodesk Certificate of 

Completion „AutoCAD Release 14 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

KM 

KEA 

Kuģu 

energoelektronika. 

Informācijas 

tehnoloģija. Kuģu 

mērtehnika. Kuģu 

informācijas 

tehnoloģijas 



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. 

Lietotājprogrammas 

jūras transporta 

uzdevumos. 

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 Ostu hidrobūves 

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 

pasniedzēja kvalifikācija (1971.g.); 

Kvalifikācijas celšanas kursi LJA angļu 

valodas pasniedzējiem Plimutas 

universitātes profesora F.F. Vīksa 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

KV 

Angļu valoda. 

Jūrniecības angļu 

valoda 



vadībā (1997.g.) 

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 

projektu vadīšana. 

 

Studiju 

kursu 

pasniegšana 

JTN 

Kara jūrniecība. kara 

flotes vēsture. kara 

flotes kaujas 

līdzekļi. navigācija 

un locija. 



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 

P4-2-1 LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA Apstiprināts: 

Studiju pamatplāns  JŪRAS TRANSPORTA NODAĻA  

V320.06-01 (Red-9) Studiju plāns V358.13-01 (Redakcija-1) LJA prorektora p.i. 

apstiprināts  LJA studiju programma: JŪRAS TRANSPORTS-KUĢA VADĪŠANA” (kods 42525);  

LJA Senātā Studiju līmenis: Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studijas; _________ A.Zvaigzne 

Pr.Nr. 151, 16.09.2013. Kvalifikācijas līmenis un nosaukums: 5; profesionālā bakalaura grāds jūras transportā, kuģa vadītājs; Rīgā, 16.09.2013. 

 
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; 2013./2014. ak. gadu 

STUDIJU KURSI KP A
u

d
it

o
ri

ju
 

st
u

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
v
ē
ša

n
a
 

(s
em

.)
 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 20 486   10,5/7 12/9 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 1 24  1 1,5/1         

7 Transporta ekonomika, SD** 2 27  2,SD-2  1,5/1+1        

A-2. Nozares teorētiskie pamatkursi 37 959   12/8 10,5/7 9/6  12,5/8 9/6  4/2 - // - 

1 Darba aizsardzība un likum-na 2 54  2,6  1,5/1    1,5/1    

2 Elektrotehnika un elektronika 2 48  1 3/2         

3 Fizika 4 102 3 2  3/2 3*/2 J   J   

4 Informācijas tehnoloģija 2 48  1 3/2         

5 Inženiergrafika  1 24  1 1,5/1   Ū   Ū   

6 Jūras tiesības 2 48  5     3/2     

7 Jūrniecības angļu valoda 8 222 5,6 8    R 6*/4 3*/2 R 4/2  
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STUDIJU KURSI 

 

 

 

         

 

KP 

 

A
u

d
it

o
ri

ju
 

st
u

n
d

u
 

sk
a
it

s 

      Kontroles  veidi Audit. stund/KP sadalījums pa kursiem 

 

E
k

sā
m

en
i 

 

Ie
sk

a
it

e
s 

 

A
iz

st
ā

vē
ša

n
a

 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     

8 Kuģu menedžments                  2 51  5, 6     1,5/1 1,5/1    

9 Kvalitātes vadība jūras transport.  2 54  6    A  3/2 A   

10 Ķīmija                                        2 59  2, 5  1,5/1   2/1     

11 Matemātika 9 225 1,2,3  4,5*/3 4,5*/3 4,5*/3 S   S   

12 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 6 3,8,9   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. 25, 29.08.2013.g.     PIEZĪMES: * -eksāmens, ** -SD -studiju darbs (1KP); 

 8.sem. brīvajā izvēlē tiek piedāvāti ECDIS kursi. 

Saskaņots: Studiju programmas direktors ____________________  *** - Kuģa darbos jānostrādā 8 stundas norādītajā sem.  

 Jūras Transporta nodaļas direktors________________ Kvalitātes vadības sistēmas speciāliste____________ Studiju daļas vadītāja___________________________ 

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; 



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 ________________________________ 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                                                                                   4.pielikums 

                                                                                                                                                 
     

  LATVIJAS  JŪRAS  AKADĒMIJA  APSTIPRINĀTS 

Pamatplāns V220(R-3)   JŪRAS  TRANSPORTA  NODAĻA LJA Senātā Protokols Nr. ____ 

apstiprināts  Studiju plāns V220N (Redakcija-1) 01.07.2014.g. 

LJA Senātā, 01.07.2014.g.  LJA prorektora p.i. 

Protokols  Nr. ______ LJA studiju  programma:  “KUĢU  VADĪŠANA”- kods 41525;                                          _________ A.Zvaigzne 

 Studiju līmenis:  pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijas; 

 Kvalifikācijas līmenis un nosaukums: 4., kuģu vadītājs; 

 Studiju īstenošanas ilgums, veids un forma: 3 līdz 6 gadi nepilna laika studiju, neklātiene; 

 Studiju apjoms: 90 Latvijas kredītpunkti (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 vadītāja kvalifikācijas dokumentu 

 
                                                                                                                                                                                                                                        



STUDIJU KURSI KP 
K-

darbi 

Kontroles  veidi KP sadalījums pa kursiem 

 

Eks

āme

ni                  

 

Iesk

aites

,                         

 

Aizstā-

vēšana 

1. kurss 2. kurss 3. kurss 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem.  5.sem. 6.sem. 

KP KP KP KP KP KP 

A. OBLIGĀTIE STUDIJU KURSI 66     11 12 12 13 11 10 

A-1. Vispārizglītojošie studiju kursi 24     9 9 2 2 2 0 

  1. Angļu valoda 5 5 1,2   3* 2*     

  2. Datoru mācība   2 2  1,2  1 1     

  3. Fizika   2 2 2 1   1 1*    

  4. Inženiergrafika un tēlotāja 

ģeometrija 

1 1  1  1      

  5. Jūras tiesību pamati 1 1  4     1   

  6. Kvalitātes vadība jūras transportā 1 1  4     1   

  7. Lietišķā ķīmija 1 1  1  1      

  8. Matemātika  6 6 1,2   3* 3*     

  9. Personāla, kuģa tiltiņa komandas 

un 

      resursu vadība                                    

K 

2 2  5      2  

10. Teorētiskā mehānika  1 1  3    1    

11. Transporta ekonomika  1 1  2   1     

      Transporta ekonomika -SD 1 SD   SD-2  SD/1     

A-2. Specializācijas studiju kursi 45     2 3 10 11 9 10 

  1. Darba aizsardzība 1 1  4     1   

  2. Jūrniecības angļu valoda                    

K 

5 5 3,4 5    2* 2* 1  

  3. Jūrniecības astronomija 3 3  5,6      2 1 

      Jūrniecības astronomija –KD**  1 KD   KD-6      KD/1 

  4. Kuģa vadīšana un sardzes dienests 4 4 3 6    2*   2 

     Kuģa vad. un sardzes dienests –

KD**  

2 KD   KD-

3,6 

  KD/1   KD/1 

  5. Kuģošanas drošība***                      

K 

2 2  1,4  1   1   

  6. Kuģu energosistēmas un  

      elektroiekārtas                                   

K 

2 2  4     2   

  7. Kuģu kravu pārvadājumu tehnoloģija  

K 
1 1  4     1   

      Kuģu kravu pārvad. tehnoloģija -SD    

K 
1 SD   SD-4    SD/1   

  7. Kuģu navigācijas tehniskie līdzekļi 2 2  3    2    

  9. Kuģu uzbūve un  teorija  3 3 3 2,6   1 1*   1 

      Kuģu uzbūve un  teorija –KD**  2 KD   KD-
3,6 

  KD/1   KD/1 

10. Kuģu vadīšana ārkārtējos apstākļos 1 1  4     1   

11. Navigācija                                          

K 

4 4 5 2,6   1   1* 2 

      Navigācija  –KD**                             

K 

2 KD   KD-

5,6 

    KD/1 KD/1 

12. Navigācijas meteoroloģija                  

K 

1 1  2   1     

13. Radionavigācija un RLS 

izmantošana  

     kuģa vadīšanā                                     

K              

3 3 5 4     1 2*  

14. Sakaru organizācija un GMDSS         

K 
4 4 5 1,4  1   1 2*  

15. Vides piesārņošanas novēršana 1 1  3    1    

B. IEROBEŽOTAS IZVĒLES 

ST.KURSI 

- - - - - - - - - - - 

C. BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU 

KURSI 

2   5      2  

1. ECDIS                                              

K 

2         2  

D. PRAKSE un PRAKTIS. 

APMĀCĪBA   

16           

1. Jūras prakse 16  

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 90     11 12 12 13 13 13 

SD-studiju darbs   Ieskaites  semestrī                       5 7 5 10 5 8 

**KD-kvalifikācijas darbs  Eksāmeni semestrī                 2 2 4 1 3 2 

 PIEZĪMES: *-EKSĀMENS  



                                                                                                                                                                                                             

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                   5.pielikums 

             

                                                                                                                                                                                                                                          

*** Kuģošanas drošība – 1.sem. - PAU; 4.sem. - KGLV 

Studiju plāns akceptēts JTN sēdē, Protokols Nr. 16; 27.06.2014g.  

Saskaņots

: 

Jūras Transporta nodaļas 

direktors__________ 
Kuģu Inženieru nodaļas 

direktors______________ 

Svešvalodu katedras 

vadītājs___________ 

  Vispārējās Izglītības katedras 

vadītājs___________ 

Studiju daļas vadītāja 

_________________ 

 Studiju programmas direktors 

______________ 

MC direktora p.i. 

___________________________ 

Kvalitātes vadītāja 
___________________ 

  LATVIJAS  JŪRAS  AKADĒMIJA  APSTIPRINĀTS 

Pamatplāns V225(R-3)   JŪRAS  TRANSPORTA  NODAĻA LJA Senātā Protokols Nr. ______ 

apstiprināts  Studiju plāns V225.N (Redakcija-1) 01.07.2014.g. 

LJA Senātā, 01.07.2014.g.  LJA prorektora p.i. 

Protokols  Nr. ______ LJA studiju  programma:  “KUĢU  VADĪŠANA”- kods 41525;                                          _________ A. Zvaigzne 

 Studiju līmenis:  1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijas; 

 Kvalifikācijas līmenis un nosaukums: 4., kuģu vadītājs; 

 Studiju īstenošanas ilgums, veids un forma: 4 līdz 6 gadi nepilna laika studiju, nepilna laika studijas, 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 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguves 

 Profesionālais statuss:  Tiesības saņemt kuģa vadītāja kvalifikācijas dokumentu 

 

STUDIJU KURSI KP K-darbi 

Kontroles veidi KP sadalījums pa kursiem 

 

Eksā

meni                  

 

Ieska

ites,                         

 

Aizstā-

vēšana 

1. kurss 2. kurss 3. kurss 4. kurss 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem.  5.sem. 6.sem. 7.sem. 

KP KP KP KP KP KP KP 

A. OBLIGĀTIE STUDIJU KURSI 72     11 10 11 11 10 9 10 

A-1. Vispārizglītojošie studiju kursi 24     7 8 2 4 1 2 0 

  1. Angļu valoda 5 5 1,2   3* 2*      

  2. Datoru mācība   2 2  1,2  1 1      

  3. Fizika   2 2 3 2   1 1*     

  4. Inženiergrafika un tēlotāja ģeometrija 1 1  2   1      

  5. Jūras tiesību pamati 1 1  4     1    

  6. Kvalitātes vadība jūras transportā 1 1  4     1    

  7. Lietišķā ķīmija 1 1  5      1   

  8. Matemātika  6 6 1,2   3* 3*      



 

 
 

                                                                                                                                                                                                     

 6.pielikums 

 
 

16.12.2013., KIN sēdes protokolu Nr.26 tika izskatīti un apstiprināti jauni studiju programmu studiju 

kursa aprakstu redakcijas sakarā ar MANILAS grozījumiem. 

 

STUDIJU KURSU APRAKSTU AKTUĀLO REDAKCIJU REĢISTRS 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Jūras transports - Kuģa mehānika” 

(bez MANILAS grozījumiem) 

Nr.p.k. SK šifrs* SK nosaukums Atbildīgais 

pasniedzējs 

Redakcijas 

Nr. 

Nodaļas/Katedras 

sēdes protokola Nr. 

un datums 

1.  M PB A-1, 

1/06 

Angļu valoda M. Sausā Redakcija 0 SK Protokola Nr.10, 

27.06.2013. 

2.  M PB A-1, 

2/06 

Cilvēku attiecību 

psiholoģija 

H. Šimkuva Redakcija 3 VIN Protokola Nr.12, 

28.06.2013. 

  9. Personāla, kuģa tiltiņa komandas un 

      resursu vadība                                    K 

2 2  6       2  

10. Teorētiskā mehānika  1 1  3    1     

11. Transporta ekonomika  1 1  4     1    

      Transporta ekonomika -SD 1 SD-1   SD-4    SD/1    

A-2. Specializācijas studiju kursi 48     4 2 9 7 9 7 10 

  1. Darba aizsardzība 1 1  4     1    

  2. Jūrniecības angļu valoda                    K 5 5 3,5 4,6    2* 1 1* 1  

  3. Jūrniecības astronomija 3 3  5,7      2  1 

      Jūrniecības astronomija –KD**  1 KD   KD-7       KD/1 

  4. Kuģa vadīšana un sardzes dienests 4 4 3 7    2*    2 

     Kuģa vad. un sardzes dienests –KD**  2 KD   KD-3,7   KD/1    KD/1 

  5. Kuģošanas drošība***                        K 5 5  1,4,5  3   1 1   

  6. Kuģu energosistēmas un  

      elektroiekārtas                                   K 

2 2  4     2    

  7. Kuģu kravu pārvadājumu tehnoloģija  K 1 1  6       1  

      Kuģu kravu pārvad. tehnoloģija -SD    K 1 SD   SD-6      SD/1  

  8. Kuģu navigācijas tehniskie līdzekļi 2 2  3    2     

  9. Kuģu uzbūve un  teorija  3 3 3 2,7   1 1*    1 

      Kuģu uzbūve un  teorija –KD**  2 KD   KD-3,7   KD/1    KD/1 

10. Kuģu vadīšana ārkārtējos apstākļos 1 1  5      1   

11. Navigācija                                          K 4 4 5 2,7   1   1*  2 

      Navigācija  –KD**                             K 2 KD   KD-5,7     KD/1  KD/1 

12. Navigācijas meteoroloģija                  K 1 1  4     1    

13. Radionavigācija un RLS izmantošana  

     kuģa vadīšanā                                     K              3 3 6 5      1 2*  

14. Sakaru organizācija un GMDSS         K 4 4 6 1,5  1    1 2*  

15. Vides piesārņošanas novēršana 1 1  4     1    

B. IEROBEŽOTAS IZVĒLES ST.KURSI 2   6       2  

1. ECDIS                                              

K 

2          2  

C. BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI 2   2,5   1   1   

D. PRAKSE un PRAKTIS. APMĀCĪBA   61            

1. Jūras prakse 61  

E. VALSTS NOSLĒG. PĀRBAUDĪJUMI 3           3 

  1. Jūrniecības angļu valoda  1  7         1 

  2. Kvalifikācijas darbs** 1 (7)    7       1 

  3. Kompleksais eksāmens specialitātē 1  7         1 

KOPĀ 140     11 11 11 11 11 11 13 

SD-studiju darbs   Ieskaites  semestrī                       3 6 4 10 8 5 8 

**KD-kvalifikācijas darbs  Eksāmeni semestrī                 2 2 4 - 2 2 2 

PIEZĪMES: *-EKSĀMENS  

*** Kuģošanas drošība – 1.sem. -PD+PMP+AV; 4.sem. – PAU; 5.sem. - KGLV 

Studiju plāns akceptēts JTN sēdē, Protokols Nr. 16; 27.06.2014.  

Saskaņots: Jūras Transporta nodaļas direktors__________ Kuģu Inženieru nodaļas direktors______________ KVS vadītāja________________________ 

  Vispārējās Izglītības katedras vadītājs___________ Svešvalodu katedras vadītājs___________ 

 Studiju programmas direktors ______________ MC direktora p.i. ___________________________ Studiju daļas vadītāja_________________ 



3.  M PB A-1, 

3/06 

Filosofija J. Pavlovskis Redakcija 3 VIN Protokola Nr.12, 

28.06.2013. 

4.  M PB A-1, 

4/06 

Latvijas kuģniecības 

vēsture 

H. Šimkuva Redakcija 3 VIN Protokola Nr.12, 

28.06.2013. 

5.  M PB A-1, 

5/06 

Personāla vadība un 

apmācība 

Cr. Smith Redakcija 1 Protokola Nr.9, 

03.03.2012. 

6.  M PB A-1, 

6/06 

Sports S. Strausa Redakcija 1 Protokola Nr.9, 

03.03.2012. 

7.  M PB A-1, 

7/06 

Transporta ekonomika J. Ivanova Redakcija 2 Protokola Nr.26, 

16.12.2013. 

8.  M PB A-2, 

1/06 

Fizika M. Ārmans Redakcija 3 VIN Protokola Nr.12, 

28.06.2013. 

9.  M PB A-2, 

2/06 

Informācijas 

tehnoloģija 

A. Gasparjans Redakcija 2 Protokola Nr.26, 

16.12.2013. 

10.  M PB A-2, 

3/06 

Inženiergrafika un 

tēlotājģeometrija 

V. Rieksts Redakcija 2 Protokola Nr.26, 

16.12.2013. 

11.  M PB A-2, 

4/06 

Lietišķā ķīmija                                                                                                                                                             I.Rozenštrauha Redakcija 1 Protokola Nr.9, 

03.03.2012. 

12.  M PB A-2, 

5/06 

Inženiermehānika R.Indriksons Redakcija 1 Protokola Nr.9, 

03.03.2012. 

13.  M PB A-2, 

6/06 

Jūras tiesības G.Šteienerts Redakcija 1 Protokola Nr.9, 

03.03.2012. 

14.  M PB A-2, 

7/06 

Kvalitātes vadība jūras 

transportā 

V.Priednieks Redakcija 2 Protokola Nr.26, 

16.12.2013. 

15.  M PB A-2, 

8/06 

Matemātika V.Liepiņa Redakcija 2 VIN Protokola Nr.12, 

28.06.2013. 

16.  M PB A-2, 

9/06 

Materiālu tehnoloģija V.Priednieks Redakcija 1 Protokola Nr.9, 

03.03.2012. 

17.  M PB A-2, 

10/06 

Termodinamika un 

siltumpārvade 

V. Nikolajevs Redakcija 1 Protokola Nr.9, 

03.03.2012. 

18.  M PB A-3, 

1/06 

Darba aizsardzība un 

likumdošana 

N. Baholdina Redakcija 2 Protokola Nr.26, 

16.12.2013. 

19.  M PB A-3, 

2/06 

Jūrniecības angļu 

valoda 

M. Sausā Redakcija 0 SK Protokola Nr.10, 

27.06.2013. 

20.  M PB A-3, 

4/06 

Kuģu dīzeļiekārtas un 

turbīnas 

J.Cimanskis Redakcija 1 Protokola Nr.9, 

03.03.2012. 

21.  M PB A-3, 

6/06 

Kuģu elektroiekārtas V.Uzārs Redakcija 1 Protokola Nr.9, 

03.03.2012. 

22.  M PB A-3, 

8/06 

Kuģu elektrotehnika un 

elektronika 

G.Lauža Redakcija 2 Protokola Nr.26, 

16.12.2013. 

23.  M PB A-3, 

9/06 

Kuģu palīgmehānismi 

un sistēmas 

Cr. Smith Redakcija 1 Protokola Nr.9, 

03.03.2012. 

24.  M PB A-3, 

11/06 

Kuģu remonta 

tehnoloģija 

J. Kokars Redakcija 1 Protokola Nr.9, 

03.03.2012. 

25.  M PB A-3, 

12/06 

Kuģu tehniskais 

menedžments 

J.Brūnavs Redakcija 2 Protokola Nr.26, 

16.12.2013. 

26.  M PB A-3, 

13/06 

Kuģu uzbūve un teorija        O.Sakss Redakcija 1 Protokola Nr.9, 

03.03.2012. 

27.  M PB A-3, 

15/06 

Kuģu vadības sistēmas           G.Golubevs Redakcija 1 Protokola Nr.9, 

03.03.2012. 

28.  M PB A-3, 

17/06 

Sardzes dienests 

mašīntelpā 

Cr. Smith Redakcija 1 Protokola Nr.9, 

03.03.2012. 

29.  M PB A-3, 

18/06 

Tvaika katli J. Kokars Redakcija 1 Protokola Nr.9, 

03.03.2012. 

30.  M PB A-3, 

19/06 

Ūdens, degvielas un 

eļļas izmantošana 

M.Fogelis Redakcija 1 Protokola Nr.9, 

03.03.2012. 

31.  M PB A-3, 

20/06 

Vides piesārņojuma 

novēršana 

Ģ.Aniņa Redakcija 1 Protokola Nr.9, 

03.03.2012. 



32.  M PB C, 

1/06 

Prakse darbnīcās  V. Helpejs Redakcija 1 Protokola Nr.9, 

03.03.2012. 

33.  M PB C, 

2/06 

Mašīntelpas trenažieris                                                                                                                                     J.Grigorjevs Redakcija 1 Protokola Nr.9, 

03.03.2012. 

34.  M PB C, 

4/06 

Kuģa remonta prakse  J. Kokars Redakcija 1 Protokola Nr.9, 

03.03.2012. 

35.  M PB B, -

/06 

Intelektuālais īpašums S.Breiha Redakcija 0 Protokola Nr.9, 

03.03.2012. 

 

STUDIJU KURSU APRAKSTU AKTUĀLO REDAKCIJU REĢISTRS 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Jūras transports - Kuģa mehānika” 

(ar MANILAS grozījumiem) 

Nr.p.k. SK šifrs* SK nosaukums Atbildīgais 

pasniedzējs 

Redakcijas 

Nr. 

Nodaļas/Katedras 

sēdes protokola Nr. 

un datums 

1.  M PB A-1, 

5/06 

Mašīntelpas komandas un 

resursu vadība 

J.Cimanskis Redakcija 1 Protokola Nr.26, 

16.12.2013. 

2.  M PB A-2, 

5;6/06 

Inženiermehānika R.Indriksons Redakcija 1 Protokola Nr.26, 

16.12.2013. 

3.  M PB A-2, 

10/06 

Materiālu tehnoloģija V.Priednieks Redakcija 0 Protokola Nr.26, 

16.12.2013. 

4.  M PB A-2, 

11/06 

Termodinamika un 

siltumpārvade 

V.Nikolajevs Redakcija 1 Protokola Nr.26, 

16.12.2013. 

5.  M PB A-3, 

1/06 

Darba aizsardzība un 

likumdošana 

N.Baholdina Redakcija 0 Protokola Nr.26, 

16.12.2013. 

6.  M PB A-3, 

4;5/06 

Kuģu dīzeļiekārtas un 

turbīnas 

J.Cimanskis Redakcija 1 Protokola Nr.26, 

16.12.2013. 

7.  M PB A-3, 

6;7/06 

Kuģu elektroiekārtas V.Uzārs Redakcija 1 Protokola Nr.26, 

16.12.2013. 

8.  M PB A-3, 

8/06 

Kuģu elektrotehnika un 

elektronika 

G.Lauža Redakcija 1 Protokola Nr.26, 

16.12.2013. 

9.  M PB A-3, 

9;10/06 

Kuģu palīgmehānismi un 

sistēmas 

Cr. Smith Redakcija 1 Protokola Nr.26, 

16.12.2013. 

10.  M PB A-3, 

11/06 

Kuģu remonta 

tehnoloģija 

J. Cimanskis Redakcija 1 Protokola Nr.26, 

16.12.2013. 

11.  M PB A-3, 

12/06 

Kuģu tehniskais 

menedžments 

J.Brūnavs Redakcija 1 Protokola Nr.26, 

16.12.2013. 

12.  M PB A-3, 

13;14/06 

Kuģu uzbūve un teorija O.Sakss Redakcija 1 Protokola Nr.26, 

16.12.2013. 

13.  M PB A-3, 

15;16/06 

Kuģu vadības sistēmas           G.Golubevs Redakcija 0 Protokola Nr.21, 

17.09.2012. 

14.  M PB A-3, 

17/06 

Tvaika katli J.Cimanskis Redakcija 1 Protokola Nr.26, 

16.12.2013. 

15.  M PB A-3, 

18/06 

Ūdens, degvielas un eļļas 

izmantošana 

M.Fogelis Redakcija 0 Protokola Nr.26, 

16.12.2013. 

16.  M PB A-3, 

19/06 

Vides piesārņojuma 

novēršana 

Ģ.Aniņa Redakcija 1 Protokola Nr.26, 

16.12.2013. 

17.  M PB C, 

1/06 

Prakse darbnīcās V.Helpejs Redakcija 0 Protokola Nr.26, 

16.12.2013. 

 

 

                                                             

 

 



                                                                                                                             7.pielikums 
P42-3

Apstiprināts:

Protokols Nr.

JŪRAS TRANSPORTS - KUĢA MEHĀNIKA - kods 42 525

profesionālās augstākās izglītības  bakalaura studijas

tiesības studēt maģistratūrā

V

2018

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. 3 2 102 3/2 3/2

2. 1,2 51 1,5/1 1,5/1

3. 1,2 75 3/2 1,5/1

4. 4,8 54 1,5/1 1,5/1

5. 4 2,3 234 4,5/3 4,5/3 4,5/3

6. 4 0/1

7. 5 48

8. 3 48 3/2

9. 1,2,3 225 4,5/3 4,5/3 4,5/3

10. 1,2 150 6/4 3/2

11. 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

6

1

8

Nozares teorētikie  pamatkursi

Termodinamika un siltumpārvade

Kuģošanas drošība *                                               4

61

Jūrniecības angļu valoda

2

6

Kuģu vadības sistēmas- studiju darbs

Kuģu palīgmehānismi un sistēmas

Kuģu elektrotehnika un elektronika                       

Kuģu elektroiekārtas                                            

Kuģu uzbūve un teorija - studiju darbs

7

1

4

1

A
u

d
it

o
ri

ju
 s

tu
n

d
u

 

sk
a
it

s

2

9

O BLIGĀTIE STUDIJU KURSI

Transporta ekonomika

Kuģu dīzeļiekārtas un turbīnas

Mašīntelpas komandas un resursu vadība             

Vispārizglītojošie  studiju kursi

E
k

sā
m

en
i

STUDIJU KURSI

LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA

LJA studiju programma: 

Studiju līmenis: 

2016/17 2017/18

8

Darba aizsardzība un likumdošana                           2

2015/16

 KP / Auditoriju stundu sadalījums pa semestriem

1,5/1

Nozares profesionālās specializācijas kursi

1

1,5/1

4

3/2

3

Kuģu palīgmehānismi un sistēmas - studiju darbs 1

Kvalifikācijas līmenis un nosaukums: 5; profesionālā bakalaura grāds jūras transportā, kuģu mehāniķis 

D
 I

 P
 L

 O
 M

 P
 R

 O
 J

 E
 K

 T
 S

3/2

III

11

3/2

3/2

1,5/1

3/2

3/2

1

K
re

d
īt

p
u

n
k

ti
 (

K
P

)

2

Kontroles veidi

Ie
sk

a
it

es

A
iz

st
ā
v
ēš

a
n

a

127

20

9

Filozofija

Sports

Lietišķā ķīmija            

Informācijas tehnoloģija

Inženiergrafika un tēlotājģeometrija 3

16 ned*

 St. ned. / KP

IV

2014/15

5

46

15

2

2

Tālākās studiju iespējas:

Profesionālais statuss:

Studiju apjoms: 185 Latvijas kredītpunkti  (KP),  277,5 ECTS kredītpunkti

vidējā vispārējā vai vidējā profesionālā

Uzņemšana sākot ar  -2014./2015.

Uzņemšanas prasības:

2

Jūras tiesības

Kuģu elektroiekārtas - studiju darbs

tiesības saņemt kuģa mehāniķa kvalifikācijas dokumentu

I II

2

2

Materiālu tehnoloģija

Kuģu remonta tehnoloģija

Kuģu uzbūve un teorija

1

6

2

Vides piesārņojuma novēršana

Tvaika katli

Angļu valoda

Ūdens,  degvielas un eļļas izmantošana

Kvalitātes vadība jūras transportā

Inženiermehānika

Kuģu tehniskais menedžements                            

Kuģu vadības sistēmas                                          

Matemātika

Kuģu dīzeļiekārtas un turbīnas - studiju darbs

Cilvēku attiecību psiholoģija

Studiju pamatplāns M310(R-5)

apstiprināts LJA Senātā

Studiju īstenošanas ilgums veids un forma:

28.06.13. prot.Nr. 150

STUDIJU PLĀNS  M329.14

4,3 gadi pilna laika studiju, pilna laika studijas, klātiene

Inženiermehānika - studiju darbs                         1

Latvijas kuģniecības vēsture

Fizika 4

1

9

2

2

2

2

4

LJA Senātā

Rīgā, 01.07.2014.

__________A.Zvaigzne

LJA prorektora p.i.

Redakcija -0

J
  
  
Ū

  
  
R

  
  
A

  
  
S

  
  
  
  
P

  
  
R

  
  
A

  
  
K

  
  
S

  
  
E

                                                               
 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        



                                                                                                                                  8.pielikums 
 

 
 P4 – 2-2   

 

 

 

Redakcija 0 

 

LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA 
 
 

 
 

Apstiprināts 26.06. 2012. LJA Senātā 
(protokols Nr.142) 

LJA prorektors____________________    
               

 

 

STUDIJU PLĀNS JT401-12 
 

LJA studiju programma “Jūras transports”  
Programmas kods 47 525; programmas šifrs JT401 

 

 
Studiju līmenis: profesionālās augstākās izglītības maģistra studijas 
Iegūstamā kvalifikācija: maģistra profesionālais grāds jūras transportā 
Kvalifikācijas funkcija:            tiesības stāties doktorantūrā 
 

 

                                                                                                                                                                      Uzņemšana ar 2012./2013. 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      

 Citi kursi      

   B2.   Valodas                                                                                   2 - - 2  

1.   Angļu valoda 2 - - 2 I 

C.   BRĪVĀ IZVĒLE                                                                        1 - 1 - I 

D.   PRAKSE 6 - - 6 I, 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  

                   

 

 

                                                                                                                                             



 

                                                                                                                                       9.pielikums 

 

Apstiprināts LJA Senātā Prot. Nr.

Apstiprināts LJA Senātā    28.06.2013.                                                        Protokols Nr. 150

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

2018.

V V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A. 125 3103 16 19 19 18 12 19 22 384 513 456 529 288 420 513

A-1. 20 510 6 6 2 2 2 0 2 144 162 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. 1 1 24 1 24

7. 2 2 54 2 54

A-2. 43 1092 7 13 15 6 1 0 1 168 351 360 162 24 27

1. 4 2 54 2 54

2. 4 3 5 129 2 3 48 81

3. 1 3 72 3 72

4. 3 3 72 3 72

5. 2, 3 6 153 3 3 81 72

6. 3 2 4 102 2 2 54 48

7. 1 1 24 1 24

8. 2 3 81 3 81

9. 5 1 24 1 24

10. 3 2 48 2 48

11. 4,8 2 54 1 1 27 27

12. 1,2, 3 9 225 3 3 3 72 81 72

13. 2 2 54 2 54

A-3. 62 1501 3 0 2 10 9 19 19 72 0 48 313 216 420 432

1. 1,3 2 48 1 1 24 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. 1,2,5 6 75 2 2 2 24 27 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 3379 18 21 19 25 19 26 19 25 13 408 540 456 610 432 420 513

PIEZĪMES: ** kuģa darbi 2.sem. un 3.sem. Ieskaites semestrī 5 6 5 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                                                   

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 2014.gada 2.jūnijā, prot. Nr. 11

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

Kvalitātes vadības sistēmas vadītāja

Vispārizglītojošie studiju kursi

Angļu valoda
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 Ū
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 E

  
K

  
T

  
S

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

Transporta ekonomika

Datormācība un programmēšana

Siltumtehnika                                                          

Jūrniecības angļu valoda

Nozares profesionālās specializācijas kursi

Matemātika
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P
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K
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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 2014./2015. 2015./2016.

 KP

IV

JŪRAS TRANSPORTS - KUĢA ELEKTROAUTOMĀTIKA (kods 42525)

Uzņemšana ar 2014./2015.akad. gadu

STUDIJU KURSI

Kontroles veidi

K
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un
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(K
P
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ud

it
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ju
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I

S T U N D A S

2017./2018.

E
ks

ām
en

i

Ie
sk

ai
te

s III

2016./2017.

I II

A.Zvaigzne

Rīgā, 01.07.2014.

LJA prorektora p.i.

II

KP / Auditoriju stundu sadalījums pa semestriem 

III IV

01.07.2014.S T U D I J U    P L Ā N S   E 317

  P4-2-3 LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA REDAKCIJA 0

Studiju pamatplāns E305(R-5)
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                            IEGĀDĀTIE MATERIĀLI TEHNISKIE LĪDZEKĻI  

atbilstoši STCW 78 konvencijas 2010.g protokola prasībām 

      2013./2014. akad. gadā 
 

№  NOSAUKUMS skaits/vienības 

A. Trenažieri,  mācību laboratorijas, kabineti    

1 Navigācijas trenažieris Transas „Navi Trainer 

Professional 5000”  

 ARPA / RADAR ar ECDIS (411.auditorija) 

 pilnas misijas navigācijas tiltiņš [ARPA / RADAR ar 

ECDIS un BRM] ar septiņiem vizualizācijas kanāliem 

(417.auditorija) 

 6 darba vietas 

1 komplekts 

 „Jūras transports –

kuģa vadīšana” 

 

2 GMDSS stimulators Transas TGS-5000 (409.auditorija)  10 darba 

vietas 
„Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

3 Tankkuģu kravu (šķidrās kravas) trenažieris 

(410.auditorija) 

10 darba 

vietas 
„Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

4 Jūras drošības pārvaldības atbalsta sistēmas simulators, 

kas ietver SAR (Search and Rescue –– meklēšanas un 

glābšanas) darbības simulatoru ar VHF  GMDSS 

elementiem (410.auditorija) 

 

 3 darba 

vietas 

„Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

 

5 Mācību kabinets „Kuģu navigācijas tehniskie līdzekļi” ar 

tradicionāliem kuģu navigācijas tehniskiem līdzekļiem un 

Satelītkompasu PK -2306 (405.auditor.) 

1 komplekts 
„Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

2. Navigācijas klases (418. un 403. auditorijas) ar 

navigācijas kartēm un publikācijām ar 45 karšu galdiem 

 2. 

auditorijas 
„Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

1 Mašīntelpas  trenažieris  UNITEST (121.auditorija) 

 kuģa energoiekārta ar elektropiedziņu 

 kuģa energoiekārta ar tvaika turbīnu 

 kuģa energoiekārta ar gāzes turbīnu 

 kuģu palīgmehānismi un sistēmas 

8 darba 

vietas 
„Jūras transports –

kuģu mehānika” 

2 Mehāniskās darbnīcas –atslēdzniecība, darba mašīnas 10 darba 

vietas 
„Jūras transports –

kuģu mehānika” 

3 Elektroiekārtu remonta darbnīca 5 darba 

vietas 
„Jūras transports –

kuģu mehānika” 

4 Metināšanas darbnīca 6 darba 

vietas 
„Jūras transports –

kuģu mehānika” 

5 Dīzeļdzinēju laboratorija (121. auditorija) 
2 dzinēji 

„Jūras transports –

kuģu mehānika” 

6 Tvaika turbīnas klase 
2. agregāti 

„Jūras transports –

kuģu mehānika” 

7 Materiālmācības un materiālu tehnoloģijas laboratorija 

 

 

5 darba 

vietas 
„Jūras transports –

kuģu mehānika” 

8 Hidraulikas un pneimatikas laboratorija 

 

8 darba 

vietas 
„Jūras transports –

kuģu mehānika” 

1 Kuģu automātikas stendi ar pneimatikas 

vadību(220.auditorija) 

5 darba 

vietas 
„Jūras transports- 

kuģa 



elektroautomātika” 

2 Programmējamie loģiskie kontrolleri (PLC) ar 

programmnodrošinājumu un izpildelementu moduļiem un 

datoriem to programmēšanai (220.auditorija). 

4 darba 

vietas 

„Jūras transports- 

kuģa 

elektroautomātika” 

3 Firmas Lucas Nuelle PIC tipa programmējami 

mikroprocesoru komplekti ar programmnodrošinājumu. 

(222.auditorija) 

2 darba 

vietas 

„Jūras transports- 

kuģa 

elektroautomātika” 

4 Firmas Lucas Nuelle vektorvadības konverteri ar 

asinhroniem motoriem un dinamisku bremzi to slogošanai 

(209. auditorija). 

2 darba 

vietas 

„Jūras transports- 

kuģa 

elektroautomātika” 

5 Baltkrievijā ražoti elektrisko mašīnu un elektrisko ķēžu 

laboratorijas stendi(209. un 210.auditorija.) 
2 darba 

vietas 

„Jūras transports- 

kuģa 

elektroautomātika” 

6 Elektronisko ierīču laboratorijas darbu moduļi komplektā 

ar komplektā ar elektrobarošanas iekārtu (222. auditorija.) 2 komplekti 
„Jūras transports- 

kuģa 

elektroautomātika” 

7 Novecojuši elektrisko ķēžu laboratorijas stendi 

(222.auditorija). 
6 darba 

vietas 

„Jūras transports- 

kuģa 

elektroautomātika” 

1 Datorizēta darba vieta maģistrantiem (Lietišķo pētījumu 

laboratorijā) 

1 darba 

vieta 
„Jūras transports” 

1 „Online Crew Management Software” – tiek 

izmantots uz līguma pamata               1  
„Ostu un kuģošanas 

vadība” 

 

A1 Reāla GMDSS aparatūra (saskaņa ar obligātam 

prasībām jaunajā IMO modeļkursā 1.25 un 1.26 no 

2014.g.) 
  

1 VHF (metru viļņi) radiostaciju komplekts ar DSC (Ciparu 

Selektīvais Izsaukums). 
1 komplekts 

Jūras transports- kuģa 

vadīšana 

2 MF/HF (vidējo viļņu/īsviļņu) radiostaciju komplekts ar 

DSC un Radiotelex. 
1 komplekts 

„Jūras transports –

kuģa vadīšana” 

 

3 INMARSAT C satelītu radiostacija 

1 komplekts 

„Jūras transports –

kuģa vadīšana” 

 

4 Akumulatoru lādēšanas iekārta ar akumulatoriem   

1 komplekts 

„Jūras transports –

kuģa vadīšana” 

 

 B Aprīkojums, darba rīki   

1 Navigācijas instrumentu komplekti darbam uz kartēm 

 (trīsstūris –transportieris; paralēlais lineāls; cirkulis) 50 

komplekti 

„Jūras transports –

kuģa vadīšana” 

 

 2 „Star Finder”  1 

komplekts 
„Jūras transports –

kuģa vadīšana” 

 

 3 Zvaigžņu globusi  3 komplekti „Jūras transports –

kuģa vadīšana” 

 

4 „Sekstanti” 5 komplekti „Jūras transports –



kuģa vadīšana” 

 

5 Magnetofoni, CD atskaņotāji Panasonic RX – D26 4 gab  Svešvalodu katedra 

1 Dīzeļdzinēju sprauslu remonta stends 1 komplekts „Jūras transports kuģu 

mehānika” 

2 Iekšdedzes dzinēja gāzu spiediena cilindrā pārbaudes 

stends 

1 komplekts „Jūras transports kuģu 

mehānika” 

3 Mērinstrumenti, atslēdzniecības darba rīki 5 komplekti „Jūras transports kuģu 

mehānika” 

4 Materiālu paraugu raujamā iekārta 1 komplekts „Jūras transports kuģu 

mehānika” 

5 Materiālu triecienstigrības pārbaudes (svārstvesera) 

iekārta 

1 komplekts „Jūras transports kuģu 

mehānika” 

6 Materiālu paraugu cietības noteikšanas iekārta 2 gab. „Jūras transports kuģu 

mehānika” 

7 Makroskops 1 gab. „Jūras transports kuģu 

mehānika” 

8 Trinokulārais metalurģiskais mikroskops 1 gab. „Jūras transports kuģu 

mehānika” 

9 Makro- un mikrošlifu izgatavošanas iekārta 

 

1 gab. „Jūras transports kuģu 

mehānika” 

10 Portatīvie datori (lekciju sagatavošana/ pasniegšana 

auditorijās) 

6 gab. „Jūras transports kuģu 

mehānika” 

11 Projektori powerpoint (prezentāciju pasniegšana) 3 komplekti „Jūras transports kuģu 

mehānika” 

1. Analogie mēraparāti (ampērmetri, voltmetri, vatmetri) 10 

komplekti 
„Jūras transports- 

kuģa 

elektroautomātika” 

2. Analogie testeri 5 gab. „Jūras transports- 

kuģa 

elektroautomātika” 

3. Digitālie testeri 7 gab. „Jūras transports- 

kuģa 

elektroautomātika” 

4. Analogie megeri 2 gab. „Jūras transports- 

kuģa 

elektroautomātika” 

5. Ciparu megeri 1 gab. „Jūras transports- 

kuģa 

elektroautomātika” 

6. Osciloskopi 2 gab. „Jūras transports- 

kuģa 

elektroautomātika” 

7. Atslēdzniecības instrumentu komplekti 3 gab. „Jūras transports- 

kuģa 

elektroautomātika” 

1 Iesiešanas ierīce 1 gab. „Jūras transports” 

2 Kopējamais aparāts 2 gab. „Jūras transports” 

C Demontrēšanas iekārtas, programmatūra   

1 Portatīvie datori (lekciju sagatavošana/darbs auditorijā) 1 gab. 

(remontā) 
„Jūras transports” 

2 Portatīvie projektori (PowerPoint prezentācijām) 1 gab. 

(remontā) 
„Jūras transports” 



3 Programmatūra projektu vadībā „Microsoft Project 2007” 1 

licence/kopi

ja 

„Jūras transports” 

4 Matemātisko aprēķinu programmatūra  „Mathcad 13” 1 

licence/kopi

ja 

„Jūras transports” 

5 Loģistikas sistēmu modelēšanas programmatūra  „Service 

Model” 

1 

licence/kopi

ja 

„Jūras transports” 

6 Programmatūra Kvalitātes funkcijas izvērsuma 

īstenošanai „QFD Capture Sowtware” 

2 licences/ 

kopijas 
„Jūras transports” 

7 Vides modelēšanas programmatūra „CALPUFF View” 1 

licence/kopi

ja 

„Jūras transports” 

8 Programmatūra „Matlab”  1 

licence/kopi

ja 

„Jūras transports” 

9 Specializēta statistikas programmatūra „MINITAB-16” 

 

15 licences/ 

kopijas 
„Jūras transports” 

D Mācību tabulas, gadagrāmatas un rokasgrāmatas   

1 Astronomisko tabulu komplekti 10 

komplekti 
„Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

2 „Norie’s Nautical Tables” 10 

komplekti 
„Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

3 „Admiralty Tide Table” Vol. 1 10 

komplekti 
„Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

4 Astronomiskā gadagrāmata 2012 

NavSoft's  2012. Nautical Almanac 

70 gab 

(55.lpp) 
„Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

5 Manual for use by Maritime Mobile and Maritime Mobile- 

Satellite Services ITU 

1 gab. „Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

6 List of Coast stations ITU 1 gab. „Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

7 Admiralty list of radio signals, (Europa,Africa..) volume 

(3.1.; 3.2.) 

2 gab. „Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

8 Shipping Statistics Yearbook 2012 [CD – ROM] 1 gab. „Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

9 Admiralty list of radio signals, (Europa,Africa..) volume 

(1.1.; 1.2.) 

2 gab. „Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

10 Admiralty list of radio signals, (GMDSS) volume 5 

(pasūtījums turpinās) 

1 gab. „Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

11 Viss mācību līdzekļu un grāmatu klāsts, kurš ir 

atspoguļots studiju kursu aprakstos, atrodas LJA 

bibliotēkā 

 Svešvalodu katedra 

E Navigācijas kartes 

 

  

 

1  

LHD karte 1014 (INT 1275) 

 

       50 gab „Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

2 LHD karte 1013 (INT 1274) 

 

100 gab. „Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

3 LHD karte 1252 (INT 1216) 80 gab. „Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

4 „Welcome to Latvia” 2003 TSR karte 20 gab. „Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

5 LHD karte 1252, 1.izdevums 23 gab. „Jūras transports kuģu 



 

                                                                              

 

 

 

vadīšana” 

6 LHD karte 1252, 2.izdevums 19 gab. „Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

7 LHD karte 1251 
60 gab. 

„Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

8 LHD karte 1013 INT 1274 30 gab. „Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

9 LHD karte 1023 30 gab. „Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

10 Admiralty Standard Chart 323 - Dover Strait Eastern Part 30 gab. „Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

 

F Mēbeles un cits aprīkojums   

 

1 Biroja krēsli ( uz ritenīšiem 411. aud.) 

 

(18 darba 

vietām ) 

„Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

2 Biroja krēsli pasniedzējiem (uz ritenīšiem) 

 

8 darba 

vietām 

Svešvalodu katedra 

3 Biroja krēsli (uz ritenīšiem) 

 

(8 darba 

vietām) 

„Jūras transports- kuģu 

mehānika” 

4 Krēsli 7 gab.  Svešvalodu katedra 

 

5 Krēsli ( vienkāršie)            6 gab „Ārējo sakaru nodaļa” 

6 Nomainīt 1.stāva mācību auditorijām galdus un krēslus 

(117.aud.,123.aud., u.c.) 

    Apm.100  

krēslu un 50    

          galdu 

„Jūras transports- kuģu 

mehānika” 

 

 

   

             PLĀNOTIE MATERIĀLI TEHNISKIE LĪDZEKĻI 

 atbilstoši STCW 78 konvencijas 2010.g protokola prasībām 

2015./2016. akad. gadā 
 

№ NOSAUKUMS skaits / vienības 

A Trenažieri, mācību laboratorijas, kabineti   

 

1 

Navigācijas trenažiera „Navi Trainer Professional 5000” 

modernizācija papildinot to ar ECDIS klasi. 

Programmatūra 

 ECDIS modulis; 

 

6 komplekti 

 

6 moduļi 

 

„Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

 

 



2 Navigācijas trenažiera „Navi Trainer Professional 5000” 

modernizācija papildinot to ar Transas Pilnas misijas 

navigācijas tiltiņa simulatoru NTPro 5000 ar septiņiem 

vizualizācijas kanāliem (416. auditorija) 

Programmatūra 

 Kuģa vadības modulis; 

 RADAR/ARPA modulis; 

 TRANSAS Navi-Sailor 4000 mod; 

 Papildinstrumentu modulis; 

 Vizualizācijas kanālu moduļi; 

 Reāla kuģa vadības un navigācijas aparatūra 

 Konsoles 

Standarta datorprogrammas un aprīkojums (6 darba vietām) 

 

 

 

 

1 komplekts 

 

 

1 modulis 

1 modulis 

1 modulis 

1 modulis 

7 moduļi 

1 komplekts 

1 komplekts 

1 komplekts 

 

„Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

 

3 GMDSS stimulatora Transas TGS-5000 modernizācija 

(saskaņa ar obligātam prasībām jaunajā IMO modeļkursā 

1.25 un 1.26 no 2014.g.) 

Aparatūra 

 Skārienekrāns; 

Programmatūra 

SAILOR 6000 modulis priekš skārienekrānam; 

 

 

  10 gab. 

 

10 komplekti 

 

„Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

 

4 Datorprogramma „Port Management Information System” 

web sistēma, kas ir uzstādīta uz Transas serveriem ar 

piekļuvi tiem caur internetu 

1 Ostu un kuģošanas vadība  

5 Datorklase ar 25 darba vietām un instruktora vietu ar 

projektoru 

1 Ostu un kuģošanas vadība 

6 Stendi ar jaudas elektronikas ierīcēm – diodēm, 

tiristoriem, bipolāriem, FET un IGBT 

tranzistoriem. 
 

3 komplekti 

 

„Jūras transports- kuģa 

elektroautomātika” 

7 Kuģa automātiskās vadības sistēmu modelēšanas 

iekārta ( PID regulators) vai aizvietojoša 

simulēšanas programmatūra. 

 

3 komplekti 

 

„Jūras transports- kuģa 

elektroautomātika” 

8 Elektronisko ierīču un shēmu moduļu komplekti ( 

Esošos elektronisko ierīču moduļus nepieciešams 

papildināt ar 2 jauniem komplektiem) 

 

2 komplekti 

 

„Jūras transports- kuģa 

elektroautomātika” 

A.2. VDR 1komplekts „Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

A.3. BNWAS 1 komplekts „Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

B Demonstrēšanas iekārtas, programmatūra   

1 Portatīvie datori (lekciju sagatavošana/pasniegšana 

auditorijās) 

 

3 komplekts „Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

2 Portatīvie datori (lekciju sagatavošana/pasniegšana 

auditorijās) 

 

3 komplekti  

 

Ostu un kuģošanas vadība 

3 Portatīvais dators un projektors prezentāciju sniegšanai 1 komplekts Svešvalodu katedra 



4 Portatīvie datori (lekciju sagatavošana/darbs auditorijā) 2 gab. apt. 1200 

EUR 

„Jūras transports” 

5 Planšetdators  - LJA prezentācijām darījuma vizīšu laikā 

ārvalstīs 

1gab. „Ārējo sakaru nodaļa” 

6 Projektori PowerPoint (prezentāciju pasniegšana) 

 

3 komplekti „Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

7 Portatīvie projektori (PowerPoint prezentācijām) 1 gab. apt. 600 

EUR 

Jūras transports” 

8 Projektori PowerPoint (prezentāciju pasniegšana) 3 komplekti „Jūras transports- kuģu 

mehānika” 

9 Projektori PowerPoint (prezentāciju pasniegšana) 3 komplekti Ostu un kuģošanas vadība 

10 Video projektors (Navigācijas meteoroloģija) 1 komplekts „Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

11 Portatīvie datori (lekciju sagatavošana/pasniegšana 

auditorijās) 

 

3 komplekti „Jūras transports- kuģu 

mehānika” 

12 Planšetdators  - LJA prezentācijām darījuma vizīšu laikā 

ārvalstīs 

1 gab. „Ārējo sakaru nodaļa” 

13 Kopējamais aparāts 1 komplekts „Jūras transports- kuģu 

mehānika” 

14 Kopējamais aparāts  

 

1 komplekts „Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

15 Instrumenti un ierīces praktisko uzdevumu veikšanai. 

(iegāde pēc nepieciešamības)             
- „Jūras transports- kuģa 

elektroautomātika” 

16 Kodoskops  (Navigācijas meteoroloģija)  1 komplekts „Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

17 Programmatūra procesu kvalitātes vadībā „Quality 

Companion 3” 
15 

licences/kopijas 

apt. 2000 EUR 

„Jūras transports” 

18 Programmatūra procesu kvalitātes vadībā „Quality 

Companion 3” 

15 

licences/kopijas 

apt. 500 EUR 

„Jūras transports” 

C Kartes   

1 LHD karte 1252 30 gab. „Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

2 LHD publ. „Baltijas jūras locija. Latvijas piekraste” 5 gab  „Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

3 Admiralty Standard Chart 323 - Dover Strait 30 gab. „Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

D Aprīkojums, darba rīki   

1 Navigācijas trijstūri 40 gab „Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

2 Navigācijas paralēlskaldņi 43 gab. „Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

3 „Star Finder” 10 gab. „Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

5 Metināšanas aprīkojums nav norād.  „Jūras transports- kuģu 



mehānika” 

6 Mufeļkrāsns (tilp. 7,5 l; Tmaks. - 1200C) 1 gab. „Jūras transports- kuģu 

mehānika” 

7 Portatīvais materiālu cietības mērītājs 1 gab. „Jūras transports- kuģu 

mehānika” 

8 Citi mērinstrumenti: bīdmēri, mikrometrs, indikators 5/2/1 gab „Jūras transports- kuģu 

mehānika” 

 

9 Hidraulikas un pneimatikas laboratorijas darba rīki  „Jūras transports- kuģu 

mehānika” 

 

E Mācību tabulas, gadagrāmatas un rokasgrāmatas   

1 IMO publ. „Ship’s routeing” (ar CD) ISBN 92-801-4175-9 3 gab. „Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

2 „Norie’s Nautical Tables”   10.gab. „Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

4 Tne Nautical institute publ. ISBN 978 1 870077 972 Ref: 

0311, Parallel Indexing. 

2 gab. „Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

5 The Nautical institute publ. ISBN: 978 1 870077 95 8 Ref: 

0307, Integrated Bridge Systems. Vol 1 

2gab. „Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

6 The Nautical institute publ. ISBN: 978 1 906915 117 Ref: 

0321, Integrated Bridge Systems. Vol 2 

2 gab. „Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

7 The Nautical institute publ. ISBN: 978 1 870077 903 Ref: 

0309, The Admiralty Manual of Navigation Vol 1 The 

Principles of Navigation. 

2 gab. „Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

8 The Nautical institute publ. ISBN: 978 1 906915 292 Ref: 

0334, The Use of Visual Aids to Navigation. Second 

edition. 

2 gab  „Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

9 The Nautical institute publ. ISBN ISBN: 978 1 906915 179 

Ref: 0350, From Paper Charts to ECDIS. 

2 gab. „Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

10 The Nautical institute publ. ISBN: 9781870077934 Ref: 

0305, Mooring and Anchoring Ships Vol 1. Principles and 

Practice. 

2 gab. „Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

11 The Nautical institute publ. ISBN 978 1 870077 965 Ref: 

0310, Monitoring Turns Using Radar. 

2 gab  „Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

12 Cambridge Vocabulary for Advanced + Key + CD 2 gab Svešvalodu katedra 

13 English Collocations in Use + Key (Advanced) 2 gab Svešvalodu katedra 

14 Complete IELTS Bands 6.5-7.5 Class CDs (2) 2 gab Svešvalodu katedra 

15 Complete IELTS Bands 6.5-7.5 TBk 2 gab Svešvalodu katedra 

16 Complete IELTS Bands 6.5-7.5 SBk + Key + CD-

ROM 

2 gab Svešvalodu katedra 

17 Direct to IELTS SBk + Webcode 2 gab Svešvalodu katedra 

18 IELTS Testbuilder 2 + Key + CDs (2) 2 gab  Svešvalodu katedra 

19 Improve IELTS Listening & Speaking + CDs (2) 2 gab Svešvalodu katedra 

20 Proficiency Practice Tests Plus SBk + Key 2 gab Svešvalodu katedra 

21 Proficiency Practice Tests Plus CDs (2) 2 gab Svešvalodu katedra 

22 CAE Practice Tests Plus NE SBk + Key + iTest CD-

ROM + CDs 

2 gab Svešvalodu katedra 

23 Direct to IELTS Class Audio CD 2 gab Svešvalodu katedra 

24 Douglas D. Assessing Languages for Specific 1 gab Svešvalodu katedra 



 

                                                        

 

                 

 

                    

 

 
 

 

 

 

 

Purposes. Cambridge, CUP 2000 

25 Hughes A. Testing for Language Teachers, 

Cambridge, CUP 2003 

1 gab Svešvalodu katedra 

26 A.Gulbis, A.Čevers “ Muitas darbības pamati”.  2010.    30 Ostu un kuģošanas vadība  

27 Paterson, K., Wedge, R. (2013) Oxford Grammar for EAP. 

English Grammar and Practice for Academic Purposes. 

Oxford: Oxford University Press 

15 eksemplāri „Jūras transports” 

28 Swales, J.M., Feak, C. (2004) Academic Writing for 

Graduate Students: Essential Tasks and Skills, 2nd edition. 

Arbor: University of Michigan Press 

1 eksemplārs „Jūras transports” 

29 Wallwork, A. (2013) English for Academic Research: 

Vocabulary Exercises. London: Springer 

15 eksemplāri „Jūras transports” 

30 Wallwork, A. (2013) English for Academic Research: 

Writing Exercises. London: Springer 

15 eksemplāri „Jūras transports” 

31 Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Sast. 

K.Mārtinsone. Rīga: Raka, 2011,284.lpp. 

15 eksemplāri „Jūras transports” 

F Mēbeles un cits aprīkojums   

7 Grāmatu plaukts/skapis (403 .aud) 1 gab. „Jūras transports kuģu 

vadīšana” 

8 Grāmatu skapis ar plauktiem 2 gab.  Svešvalodu katedra 

9 Skapis ar atvilktnēm un slēdzeni 3 gab. „Jūras transports- kuģu 

mehānika” 

10 Skapis ar atvilktnēm un slēdzeni (mēriekārtu un 

laboratorijas darbu moduļu glabāšanai) 

3 gab. „Jūras transports- kuģa 

elektroautomātika” 

11 2 skapji ķīmijas laboratorijai, dokumentācijas glabāšanai 2 gab Vispārējā izglītības katedra 

12 Slēdzams skapis mācību materiāliem docētājiem 1 gab. Ostu un kuģošanas vadība 

13 Rakstāmgaldi pasniedzējiem ar skapīšiem 3. gab. Svešvalodu katedra 

14 Rakstāmgaldi 3 gab. „Jūras transports- kuģu 

mehānika” 

15 Tāfele   (1000 x 1200 mm) 1 gab. „Jūras transports- kuģu 

mehānika” 

16 Iekārtot vienu auditoriju matemātikai ar interaktīvo tāfeli 1 gab. Vispārējā izglītības katedra 

17 Drēbju pakaramais 1 gab Svešvalodu katedra 

18 Drēbju pakaramais 1 gab „Jūras transports- kuģu 

mehānika” 

19 Sienas pulkstenis (209. aud. 222.aud.) 2 gab. „Jūras transports- kuģa 

elektroautomātika” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


