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1. Studiju programmas mērķi, uzdevumi un studiju rezultāti
Liepājas Jūrniecības koledža īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības programmas „Jūras transports” (pēc jūrskolas) un “Kuģu vadīšana” (pēc
vispārējas vidējas izglītības). Absolventiem tiek piešķirta profesionāla kvalifikācija
“Kuģu vadītājs”.
Eiropas Sociālā fonda projektu „Augstākās izglītības studiju programmu
izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” ietvaros studiju programmas
„Jūras transports” un „Kuģu vadīšana” ir akreditētas uz 6 gadiem. LJK kuģu vadītāju
studiju programmas ir akreditētas augstākās izglītības studiju virzienā „Transporta
pakalpojumi” robežās.
2015. gada 19. jūnijā izsniegta studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 364, ar
tiesību īstenot akreditēto studiju virzienu „Transporta pakalpojumi” un piešķirt
profesionālu kvalifikāciju „Kuģu vadītājs”. Akreditācijas lapas termiņš līdz 2021.
gada 18. jūnijam.
Studiju programmu „Jūras transports” un „Kuģu vadīšana” mērķi, uzdevumi,
studiju plāns un studiju kursu programmas ir saskaņotas Latvijas Jūras administrācijas
Jūrnieku reģistrā, 2014.gada 16.aprīlī izsniegts LR Satiksmes ministrijas atbilstības
sertifikāti Nr.323, Nr.324 (1.pielikums), kas apliecina, ka izglītības programmas
saturs ir saskaņots un koledža tehniski un organizatoriski ir gatava īstenot programmu.
Atbilstības sertifikāti ir izdoti saskaņā ar MK 2015.gada 15.decembra noteikumiem
Nr.710 „Noteikumi par jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu sertificēšanu
un uzraudzību”.
2014.gadā LR Satiksmes ministrija izsniedza atbilstības sertifikātus sekojošiem
jūrnieku apmācības kursiem:







Aizsardzības kurss jūrniekiem ar aizsardzības funkcijām, Nr.307 10.03.14.
RADAR un ARPA, Nr.315 10.03.14.
ECDIS, Nr.316 10.03.14.
AIS, Nr.317 10.03.14.
Līderisms un kuģa tiltiņa komandas vadība, Nr.318 10.03.14.
Pirmā medicīniskā palīdzība, Nr.324 30.04.14.
Studiju programma “Jūras transports”

Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību – vidējā profesionāla (jūrskolas absolventi).
Studiju veids:
 pilna laika studijas, studiju ilgums 2 gadi;
 nepilna laika studijas, studiju ilgums 3 gadi.
Studiju apjoms 80 kredītpunkti (KP).
Studiju programma „Kuģu vadīšana”
Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību – vispārējā vidējā.
Studiju veids:
 pilna laika studijas, studiju ilgums 3 gadi;
 nepilna laika studijas, studiju ilgums 4 gadi.
Studiju apjoms 120 kredītpunkti (KP).
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Studiju programmā ietverti obligātie studiju kursi, brīvās izvēles studiju kursi,
obligātie jūrnieku apmācības kursi, prakse un valsts noslēguma pārbaudījumi
(skat.2.tabulu).
Studiju programmu īstenošanas mērķis:
Studiju procesa ietvaros nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu
apguves kopumu, lai izglītojamie sasniegtu profesionālās kompetences līmeni
atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A/II-1 standarta un atvieglotām A/II-2
standarta prasībām.
Programmu vispārīgie uzdevumi:
Izglītības procesa rezultātā, dod iespējas apgūt zināšanas un prasmes:
1. plānot un veikt kuģa pārgājienu;
2. noteikt atrašanās vietu ar visiem iespējamajiem līdzekļiem;
3. rīkoties ar visu kuģa elektronisko navigācijas aparatūru un pielietot iegūto
informāciju, lai pārbaudītu kuģa atrašanās vietu;
4. zināt magnētiskā un žirokompasa darba principus, noteikt un ņemt vērā kompasa
labojumus;
5. noteikt kuģa visticamāko atrašanās vietu pēc Saules, zvaigznēm vai planētām un
pielietot meteoroloģisko informāciju;
6. koordinēt meklēšanas un glābšanas operācijas;
7. veikt drošu navigācijas sardzi un zināt kuģa tiltiņa komandas resursu vadības
principus;
8. nodrošināt drošu kuģošanu, izmantojot informāciju no navigācijas iekārtām un
sistēmām, kas sniedz palīdzību lēmumu pieņemšanā;
9. pielietot RLS un ARPA drošai kuģošanai;
10. nodrošināt drošu navigāciju, izmantojot ECDIS un ar to saistītās navigācijas
sistēmas, kas sniedz palīdzību lēmumu pieņemšanā;
11. reaģēt uz kuģošanas avārijas situācijām;
12. reaģēt uz nelaimes signālu jūrā;
13. pielietot IMO standarta jūrniecības izteicienus, rakstīt un runāt angļu valodā;
14. pārraidīt un uztvert informāciju ar vizuālās signalizēšanas metodi;
15. manevrēt un vadīt kuģi jebkādos apstākļos;
16. kontrolēt kravas iekraušanu, nostiprināšanu un izkraušanu, kā arī pārraudzīt
kravu pārgājiena laikā;
17. veikt kravas telpu, lūku vāku vai balasta tanku apsekošanu un ziņot par defektiem
vai bojājumiem;
18. nodrošināt piesārņojuma novēršanas prasību ievērošanu;
19. uzturēt kuģa jūras spējas;
20. novērst, kontrolēt un dzēst ugunsgrēkus uz kuģa;
21. darboties ar dzīvības glābšanas ierīcēm;
22. sniegt pirmo medicīnisko palīdzību uz kuģa;
23. kontrolēt likumdošanas prasību ievērošanu;
24. lietot līderības un darba komandā iemaņas;
25. nodrošināt kuģa, tā apkalpes un pasažieru drošību un aizsardzību un uzturēt
darba kārtībā glābšanas, ugunsdzēsības un citas drošības sistēmas;
26. ekspluatēt galvenās piedziņas iekārtas un mašīntelpas distances vadības sistēmas.
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Studiju plānotie rezultāti – beidzot 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības
programmu „Jūras transports”, absolventi iegūst profesionālo kvalifikāciju „kuģu
vadītājs”, kas atbilst 4. profesionālās kvalifikācijas līmenim. Tas dod tiesības strādāt
par sardzes stūrmani uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem bez kuģošanas rajona
ierobežojumiem un noteiktā kārtībā saņemt Starptautiskās konvencijas STCW-78/95
kompetences sertifikātu „Sardzes stūrmanis uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem”.

2. Studiju programmas attīstība
2.1. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā
Sakarā ar 1978.gada Starptautiskās konvencijas par jūrnieku sagatavošanu un
diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu 2010.gada Manilas grozījumu stāšanos spēkā ar
2012.gada 1.janvāri, 2013./2014. studiju gadā notikušas izmaiņas studiju programmās
„Jūras transports” un “Kuģu vadīšana”.
1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmu „Kuģu vadīšana” un „Jūras
transports” studiju plānos veikts atsevišķas izmaiņas, kas galvenokārt virzītas uz
studiju programmu īstenošanas kvalitāti un atbilstību STCW Kodeksa A-II/1 standarta
prasībām un A-II/2 standarta atvieglotajam prasībām, ņemot vērā jūrnieku
sertificēšanas noteikumus un Jūrnieka reģistra rekomendācijas (Izglītības programmas
novērtējums sertifikāta izsniegšanai - Protokols Nr.13-99/2014-51). Izmaiņas studiju
programmu studiju plānos ir izskatītas un apstiprinātas Kuģu vadītāju sēdē, protokols
Nr.19, 2014.gada 23.aprīlī.
Studiju programmā „Kuģu vadīšana” tika veiktas sekojošas ievērojamas
korekcijas:
1. Obligātā (B) daļā:
- studiju kursa „Kuģošanas tehniskie līdzekļi” programmā papildus iekļautas
tēmas par AIS (Automatizētas Identifikācijas sistēmas) un nomainīts
nosaukums studiju kursam „Kuģošanas tehniskie līdzekļi un AIS”.
- palielināts studiju kursa „Kuģu enerģētiskās iekārtas” apjoms no 1KP uz 2KP,
lai nodrošinātu IMO Paraugu kursa 7.01. prasības.
- samazināts studiju kursa „Kuģu elektroiekārtas” apjoms no 2KP uz 1KP.
- sadaļā „Obligātie papildmācību kursi” uzrādīts kontaktstundu skaits atbilstoši
jūrnieku mācību kursu standartprogrammām, neņemot vērā kursu noslēgumu
pārbaudījumus.
- Ieviests studiju kurs “pētniecības metodes” 1KP apjomā
2. Sakarā ar izmaiņām studiju programmā „Kuģu vadīšana” veiktas izmaiņas
atbilstošos studiju kursu „Kuģu enerģētiskās iekārtas” un „Kuģu elektroiekārtas”
aprakstos un detalizētajos plānos.

6

3. Aktualizēti studiju kursu „Līderisms un kuģa tiltiņa komandas vadība”, „Radar un
ARPA”, „Darbs ar ECDIS”, „GMDSS”, „Drošības pamatkurss”, „Pirmā medicīniskā
palīdzība”, „Kuģa glābšanas līdzekļu (izņemot ātrgaitas laivas) vadīšana”,
„Paplašinātā apmācība ugunsdzēšanā”, „Aizsardzības kurss jūrniekiem ar aizsardzības
funkcijām” apraksti atbilstoši jūrnieku mācību kursu standartprogrammām.
4. Aktualizēts studiju kursa „Kuģu vadīšana un manevrēšana” stundu skaits.
5. Aktualizēts studiju programmas akadēmiskā personāla saraksts, sakarā ar izmaiņām
akadēmiskā personāla sastāvā.
Studiju programmā „Jūras transports” tika veiktas sekojošas ievērojamas
korekcijas:
1.Obligātā (B) daļā:
- izņemts no studiju plāna studiju kursus „Radar un ARPA”(1KP) un „Darbs ar
ECDIS” (1KP), „GMDSS”(1KP) un „Kuģu glābšanas līdzekļu (izņemot
ātrgaitas laivas) vadīšana, sakarā ar kursu īstenošanu jūrskolas programmā.
- palielināts studiju kursa „Astronavigācija” apjoms no 3KP uz 4KP, sakarā ar
priekšmeta „Jūrniecības astronomija” likvidāciju no jūrskolas programmas.
- palielināts studiju kursa „Vides piesārņojuma novēršana” apjoms no 1KP uz
2KP.
Brīvas izvēles studiju kursu (C) daļā:
- nomainīts C. daļas apjoms no 2KP uz 3KP.
- palielināts studiju kursa „Sports” apjoms no 1KP uz 2KP, sakarā ar to ka kursa
programmā ir paredzētas papildus nodarbības peldbaseinā un trenažieru zālē.
- Ieviests studiju kurs “pētniecības metodes” 1KP apjomā
2. Sakarā ar studiju kursu izņemšanu no studiju plānā aktualizēti programmas
vispārīgie uzdevumi.
3. Aktualizēts studiju kursa „Līderisms un kuģa tiltiņa komandas vadība” apraksts
atbilstoši jūrnieku mācību kursu standartprogrammai.
4. Aktualizēts studiju programmas akadēmiskā personāla saraksts, sakarā ar izmaiņām
akadēmiskā personāla sastāvā.
1.tabula
Studiju plāns

Studiju kursi

Studiju
programma
„Jūras
transports”

Obligātā daļa (A daļa)
Vispārizglītojošie studiju kursi
23 KP
Lietišķā fizika
2
Lietišķā ķīmija
1
Augstākā matemātika
2
Teorētiskā mehānika
1
Informācijas tehnoloģijas
2

Studiju
programma
„Kuģu
vadīšana”

24KP
2
1
2
1
2

Atbildīgais
akadēmiskais
personāls

I.Sabule
T.Utrobina
T.Gajevska
N.Potapenko
M.Petrovska
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Jūrniecības angļu valoda
Lietišķa komunikācija
1
Uzņēmējdarbības vadība, kvalitātes
1
vadība jūras transportā
Projektu vadīšana
1
Darba tiesības
1
Jūras transporta ekonomika
1
Finanšu sistēma un lietvedība
1
Inženiergrafika un tēlotāja ģeometrija
1
Obligātā daļa (B daļa)
Nozares obligātie studiju kursi
26 KP
Vides piesārņojuma novēršana
2
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1
1
1
1
1
1
1
46KP
2

V. Sikuriņecs
V.Jurins
I.Pahomova
T. Robina
T. Šumiļina
Pilverta
R.Panteļejeva
S.Dreiblathena/
N. Upenieks
S.Dreiblathena
J.Jevgrafova
O.Poļakova
O.Poļakova
N.Potapenko

T.Utrobina
N. Upenieks
V. Dreimanis
E. Dimza;
Z. Baušenieks
O. Karelsons
M. Mutors
E. Dimza
R.Panteļejeva/
S.Stupa
R. Virga

Astronavigācija

4

4

Navigācija un locija
Kuģošanas tehniskie līdzekļi/AIS
Hidrometeoroloģija
Kuģa vadīšana un sardzes dienests
Līderisms un kuģa tiltiņa komandas
vadība
Kuģa vadīšana un manevrēšana
(ārkārtējos apstākļos)
Jūras tiesības un likumdošana
Kuģa teorijas pamati
Kuģa uzbūve
Kravu pārvadājumu tehnoloģija
Kuģa enerģētiskās iekārtas
Kuģa elektroiekārtas
Sakaru organizācija un globālā jūras
negadījumu un drošības sistēmas
(GMDSS)
RADAR un ARPA

4

6

2
2
3

3
2
4

1

1

1

3

1
2
x
2
1
1

2
2
2
2
2
1

M. Mutors
M.Treguba
V. Smirnova
O.Beļakova
V.Anosovs
V.Solovjovs

x

3

N. Reiznieks

x

2

x

1

N.Dmitrijevs
O. Ivanovs/
J. Mironovs

x

1

x

1

x

1

x

1

Darbs ar ECDIS
Obligātie papildapmācību kursi
Drošības pamatkurss
Pirmā medicīniskā palīdzība
Kuģa glābšanas līdzekļu (izņemot
ātrgaitas laivas) vadīšana
Paplašinātā apmācība ugunsdzēšanā

N.Dmitrijevs
I.Strazds/
K. Djačenko
N.Dmitrijevs
A. Žukovs
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Aizsardzības kurss jūrniekiem ar
aizsardzības funkcijām
Brīvi izvēlēs studiju kursi (C daļa)
Latvijas kuģniecības vēsture
Sports
Jūras ceļu ģeogrāfija
Profesionālā terminoloģija
Pētniecības metodes
Prakses
Pirms jūras (krasta) prakse
Jūras prakse
Valsts noslēguma pārbaudījumi
Kvalifikācijas darbs
Jūrniecības angļu valoda
Kvalifikācijas eksāmeni
KOPĀ:

2.2.

x

11 stundas

3KP
1
2
x
x
1
18KP
x
18
10KP
8
1
1
80KP

2KP
1
1
1
1
1
38KP
2
36
10KP
8
1
1
120KP

A.Drīliņš
S.Zustere
E. Safjanovs
M. Mutors
R.Panteļejeva
S. Sudmale
J. Mironovs
N. Kudinova
M. Mutors
I. Pahomova
M. Mutors

Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “Juras transports” un
„Kuģu vadīšana” veidotas saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likumu,
Augstskolu likumu, Profesionālās izglītības likumu, Ministru Kabineta Noteikumiem
par prasībām pedagogu izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai, Ministru Kabineta
18.10.2005. noteikumiem Nr.773 par profesionālās izglītības pedagogu izglītības
ieguves un profesionālās pilnveides kārtību.
Tā saskaņota ar valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu
(Ministru Kabineta 20.03.2001.noteikumi Nr.141” Noteikumi par valsts pirmā līmeņa
profesionālās izglītības standartu ar grozījumiem Nr. 347.).
Studiju programmu saturs un prasības atbilst profesijas standartam “Kuģa
vadītājs”, reģistrācijas numurs PS 0406.
Studiju programmu saturs un prasības atbilst STCW konvencijas kodeksa A/II-1
standarta un atvieglotām A/II-2 standarta prasībām, ka arī IMO paraug kursa 7.03
prasībām.
Studiju programmas atbilstība valsts 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības
standartam redzama 2.tabulā.
Kuģu vadītāju studiju programmu apjoma atbilstība valsts pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības standartam
2.tabula
Kritērijs
Standarta prasības
Studiju
Studiju
programma
programma
„Jūras
„Kuģu vadīšana”
transports”
Kopējais programmas
80-120 KP
80KP
120KP
apjoms
Studiju kursu kopējais
Vismaz 56 KP, bet ne 51KP, tas ir 62% 72KP, tas ir 60%
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apjoms
Vispārizglītojošo kursu
apjoms
Nozares kursu apjoms
Prakses apjoms
Kvalifikācijas darba apjoms

vairāk kā 75% no
programmas apjoma
Vismaz 20 KP

no programmas
apjoma
23KP

no programmas
apjoma
24KP

28KP
18KP
10KP

48KP
38KP
10KP

Vismaz 36 KP
Vismaz 16KP
Vismaz 8 KP

Studiju programmas atbilstība IMO paraug kursa 7.03 prasībām redzama 3.tabulā.
„Jūras transports/Kuģu vadīšana – sardzes stūrmanis uz kuģiem ar 500 BT un
lielākiem” atbilstības izvērtējums IMO Model course 7.03 prasībām
3.tabula
Studiju kurss pēc IMO
paraug kursa
programmas
Jūrniecības angļu valoda
Astronavigācija
Navigācija un locija
Kuģošanas tehniskie
līdzekļi/AIS
Hidrometeoroloģija
Kuģa vadīšana un sardzes
dienests
RADAR un ARPA
Līderisms un kuģa tiltiņa
komandas vadība
Kuģa vadīšana un
manevrēšana
Darbs ar ECDIS
GMDSS
Kuģu teorijas pamati
Kuģa uzbūve
Vides piesārņojuma
novēršana
Kravu pārvadājumu
tehnoloģija
Jūras tiesības un
likumdošana
Kuģa enerģētiskas iekārtas
Drošības pamatkurss
Pirmā medicīniskā
palīdzība
Kuģa glābšanas līdzekļu
(izņemot ātrgaitas laivas)
vadīšana

IMO paraug
kursa 7.03
prasības
(stundas)
370 st.
60 st.
214 st.
80 st.
10 st.
79 st.
132 st.

Studiju
programmas
„Kuģu vadīšana”
(stundas)
360 st.
160 st.
240 st.
120 st.

Studiju programmas
„Jūras transports”
(ieskaitot jūrskolas
programmu)
588 st
160 st
384 st
192 st

80 st.
140 st.

128 st
186 st

66 st.
44 st.

80 st.
44 st.

72 st.
44 st

81 st.

120 st.

112 st

40 st.
124 st.
41 st.
63 st.
27 st.

40 st.
116 st.
80st.
80 st.
80 st.

37 st
134 st
192 st
68 st
152 st

62 st.

80 st.

156 st

33 st.

80 st.

116 st

58 st.
54 st.
30 st.

70 st.
54 st.
30 st.

76 st.
54 st
30 st

27 st.

27 st.

30 st
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Paplašināta
apmācība
ugunsdzēšana
Aizsardzības
kurss
jūrniekiem ar aizsardzības
funkcijām

2.3.

27 st.

27 st.

28 st.

10 st.

10 st.

11 st.

Izmaiņas studiju programmas realizācijā

Izmaiņu studiju programmas realizācijā nav.
Studiju programmas tiek realizētas divās studiju formās – pilna laika studijas
klātienē un nepilna laika studijas neklātienē.

3. Studiju programmas praktiskā realizācija
3.1. Pasniegšanas metodes
2018./2019. studiju gadā nav mainījušās pasniegšanas metodes un saglabājušās
tradicionālās – lekcijas un praktiskie darbi.

3.2. Programmas realizācijas resursu analīze
Lai novērtētu studiju programmu materiāltehniska aprīkojuma atbilstību tika
veikts izvērtējums (skat. 3.tab)
Studiju programmu „Jūras transports/Kuģu vadīšana – sardzes stūrmanis uz kuģiem ar
500 BT un lielākiem” materiāltehniskā aprīkojuma atbilstības izvērtējums STCW
Konvencijas prasībām
3.tabula
1.
1.1.

Telpu aprīkojums
Klase

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.

Tāfele
Kodoskops vai projektors
Dators
Multimediju aprīkojums
Tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojums
un darba instrumenti
Kalkulatori
Stūrmaņa darba rīki
Zvaigžņu globuss vai kartes
Integrētais kuģa tiltiņa stimulators
ECDIS trenažieris
RADAR ar ARPA trenažieris

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Esamība un daudzums
Studiju procesa īstenošanai tiek izmantotas
visas koledžas mācību telpas
Visas mācību telpas ir aprīkotas ar tāfelēm
7
15
13

ir
ir
ir
ir
ir
ir
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2.7.
2.8.
2.9.

2.10

2.11
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16
3.17.

Kuģa enerģētiskās iekārtas modelis
Kravas sistēmas un iekārtas modeļi vai
maketi
Šķidro kravu kraušanas un apstrādes
stimulators (Liquid cargo handling
Simulator) vai ekvivalentas kravu
kraušanas un apstrādes programmas
Ostu, doku, piestātņu modeļi ar dažādu
konfigurāciju, lai varētu paskaidrot
kuģa manevrēšanas elementus un
manevrēšanas apstākļus
Peldoša kuģa stabilitātes modelis
Materiāli, palīgmateriāli u.tml.
Jūras navigācijas kartes dažādos
mērogos
Navigācijas publikācijas
Navigācijas karšu katalogs
Paziņojumi jūrniekiem
Astronomiskā gadagrāmata
Navigācijas tabulas
Attālumu tabulas
Straumju tabulas
Plūdmaiņu tabulas
Kuģa žurnāli
Fotogrāfijas, shēmas, plāni, kas ilustrē
dažādus kuģa tipus un to konstrukciju
Dažādu kuģa tipu maketi
Metināšanas darbu paraugi, arī ar
defektiem
Videofilmas
Krāsu katalogi
Kravas plāna paraugi
Kravas plāna aprēķināšanas
datorprogrammas

ir
Shēmas vai zīmējumi, kas ilustrē sistēmas
un iekārtas
Nav/plānots iegādāt

Tiek izmantotas shēmas

nav
ir
ir
ir
ir
ir
ir
ir
ir
ir
ir
ir
ir
ir
ir
nav
ir
ir

Studiju programmu atbilstības izvērtējuma rezultātā var secināt:
Mācību līdzekļu izvērtējuma rezultātā var secināt, ka koledžas materiāltehniskā bāze
atbilst IMO prasībām:


iegādāts un optimizēts ECDIS simulators un ir atjaunota ARPA un RADAR
trenažiera programmatūra.
 iegādāts Kuģa tiltiņa stimulators ( NAUTIS DNV Class A bridge simulator)
un aprīkots mācību kabinets kursa īstenošanai;
 GMDSS
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3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskā darbā
Atšķirībā no universitāšu tipa izglītības, koledžas izglītībai nav plašas
akadēmisko zināšanu daļas un ar to saistītais akadēmiskā personāla un studentu
zinātniski pētnieciskais darbs, tomēr studiju procesā pakāpeniski tiek ieviesti
zinātniskā darba elementi, sākot ar patstāvīgo darbu jautājumu risināšanu līdz dažādu
variantu salīdzināšanai studija darbos un kvalifikācijas darbā. Šajā sakarā tiek ieviests
arī jauns studiju kurss “Pētniecības metodes”
No 2010./2011.studiju gada studējošo kvalifikācijas darba mērķis ir kuģa
pārgājiena galveno darba etapu un operāciju izpēte un problēmu situāciju analīze.
2018/2019. studiju gadā tika izstrādāti un aizstāvēti kvalifikācijas darbi, kuru tēmas
un zinātniskie vadītāji atspoguļoti 4.tabulā.
4.tabula
S-31A grupa
Nr.

Studenta vārds,
uzvārds

1.

Baltiņš Viesturs

2.

Bezļepkins Mareks

3.

Drozdovs Sandis

4.

Gomonovs
Anatolijs

5.

Kiriļenko Mihails

6.

Kvalifikācijas darba tēma
Port Jerome (Francija) – Antverp (Beļģija)
Iskanderun (Turcija) – Aviles (Spānija
Roterdama (Nīderlande) – Londona (Apvienotā
Karaliste)

Kvalifikācijas darba
vadītājs
Marina Treguba
Marina Treguba
Ziedonis Baušenieks

Rīga (Latvija) – Skāgena (Dānija)

Tatjana Utrobina

Roterdama (Nīderlande) – Killingholma (Lielbritānija)

Ziedonis Baušenieks

Kleins Madars

Esmeralde (Ekvadora) – Kaljao (Peru)

Ziedonis Baušenieks

7.

Krūmiņš Artis

Muuga (Tallina) – Sankt-Pēterburga (Krievija)

Ziedonis Baušenieks

8.

Kurmisa Artūrs
Vasīlijs

Singapūra (Singapūra) – Džakarta (Indonēzija)

Tatjana Utrobina

9.

Liparts Ivars

Malta (Malta) – Lavera (Francija)

Olga Beļakova

10.

Ļeonovs Aleks

Trieste (Itālija) – Jalova (Turcija)

Ziedonis Baušenieks

11.

Ozols Ingvars
Pēteris

Kaljārē (Itālija) – Oslo (Norvēģija)

Tatjana Utrobina

12.

Rimeiķis Ričards

Esqvivell (Jamaika) – Montega Bay (Jamaika)

Ziedonis Baušenieks

13.

Salnājs Rihards
Janeks

Tomana (Krievija) – Arzeva (Alžīrija)

Ziedonis Baušenieks
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14.

Šlars Ronalds

Udevala (Zviedrija) – Brēmene (Vācija)

Ziedonis Baušenieks

S-32A grupa
Nr.

Studenta vārds,
uzvārds

Kvalifikācijas darba tēma

Kvalifikācijas darba
vadītājs

Helsinki (Somija) – Sant-Pēterburga (Krievija)

Tatjana Utrobina

Sitra (Bahreina) – Kandla (Indija)

Ziedonis Baušenieks

San Lorenzo (Argentīna) – Huelva (Spānija)

Olga Beļakova

Ņujorka (ASV – Bostona (ASV)

Ziedonis Baušenieks

Rīga (Latvija) – Stokholma (Zviedrija)

Tatjana Utrobina

Mumbaja (Indija) – Singapūra (Singapūra)

Olga Beļakova

Vilemstade (Kirasao) – Akajutla (Salvadora)

Ziedonis Baušenieks

1.

Ahmeda Zane

2.

Babičevs Vladislavs

3.

Balandis-Balodis
Raivis

4.

Brangulis Pauls

5.

Cibiņš Artūrs

6.

Freimanis Ojārs

7.

Kalējs Krists.Mārtiņš

8.

Kopštāls Ilmārs

Roterdama (Nīderlande) – Hulla (Anglija)

Ziedonis Baušenieks

9.

Krasons Eduards

Gentil (Gabona) – Lome (Togo)

Ziedonis Baušenieks

10.

Libķens Jānis

Mina Al Zūra (Kuveita) – Singapūra (Singapūra)

Tatjana Utrobina

11.

Serdjuks Makss

Sitra (Bahreina) – Kandla (Indija)

Ziedonis Baušenieks

12.

Smiltnieks Edgars
Jānis

Gauda (Norvēģija) – Gdiņa (Polija)

Olga Beļakova

13.

Tūbelis Raimonds

Plakvemainas (ASV) – Sentdžonsa (Kanāda)

Tatjana Utrobina

14.

Vīksniņš Emīls

Hjūstona (ASV) – Čiba (Japāna)

Tatjana Utrobina

15.

Voltmanis Mārtiņš

16.

Zemīts Emīls Dzintars

Caruna (Spānija) – Cromarty (Apvienotā
Karaliste)
Taichung (Taivāna) – Honkonga (Ķīna)

Ziedonis Baušenieks
Ziedonis Baušenieks
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S-61A grupa
Nr.

Studenta vārds, uzvārds

1.

Abritskis Denis

2.

Alaļins Kirils

3.

Kvalifikācijas darba tēma
Tornio (Somija) – Terneuzen (Nderlande)

Kvalifikācijas darba
vadītājs
Tatjana Utrobina

Skikdas (Alžīrija) – Ņujorka (ASV)

Tatjana Utrobina

Druvkalns Andris

Juronga (Singapūra) – Ingleside (teksasa)

Olga Beļakova

4.

Gnatčenko Oļegs

Mokpo (Koreja) – Roterdama (Nīderlande)

Mihails Mutors

5.

Haļuto Ņikita

Hong Konga (Ķīna) – Kuveita (Kuveita)

Mihails Mutors

6.

Kalugins Marks

Muuga (Igaunija) – Skagen (Dānija)

Olga Beļakova

7.

Karpovs Germans

Theodorai (Grieķija) – Beiruta (Libāna)

Olga Beļakova

8.

Krasko Ņikita

Ust-Luga (Krievija) – Imminghama (Apvienotā

Olga Beļakova

Karaliste)
9.

Kudums Emīls

Garijvila (ASV) –Pozos Colorados

Tatjana Utrobina

(Kolumbija)
Filadelfija (ASV) – Bonni (Nigērija)

Olga Beļakova

Muižininks Gintars

Sankt-Pēterburga (Krievija) – Roterdama

Tatjana Utrobina

12.

Nagirnijs Sarmonis
Ričards

Antverpene (Beļģija) – Gēteborga (Zviedrija)

Tatjana Utrobina

13.

Niedra Māris

Ust-Luga (Krievija)-Ņujorka (ASV)

Olga Beļakova

14.

Prokofjevs Kirils

Roterdama (Nīderlande) – Nueva (Palmira)

Mihails Mutors

15.

Rozentāls Reinis

Point Tupper (Nova Skotija) – Ņujorka (ASV)

Mihails Mutors

16.

Rusakovs Armands

Skipavika (Norvēģija) – Aliagu (Turcija)

Mihails Mutors

17.

Supruns Nikolajs

Vado (Itālija) – Rijeka (Horvātija)

Olga Beļakova

18.

Vītiņa Rebeka

Rīga (Latvija) - (Stokholma (Zviedrija)

Tatjana Utrobina

19.

Vološčuks Viktors

Cjindao (Ķīnas tautas republika)-Rio De

Olga Beļakova

10.

Miglāns Aivars

11.

20.

Zole Monta Bianka

(Nīderlande)

Zaneiro (Brazīlija)
Liverpūle (Apvienotā karaliste) – Belfasta
(Apvienotā karaliste)

Tatjana Utrobina
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3.4. Augstskolu sadarbība
Starptautiskās pārrobežu sadarbības programmas ietvaros „Latvija- Lietuva V-A
Interreg programma 2014.-2020. gadam” LJK akadēmiskais personāls tika iesaistīts
projektā „Darbaspēka mobilitātes un iemaņu uzlabošana Latvijas – Lietuvas
jūras transporta sektorā” (Improvement of Labour Force Competitiveness in
Latvian-Lithuanian Maritime Sector (LatLitNaviPort)). Projekta rezultātā tika
uzlabota mācību vide sekojošam LJK programmām:
- “Jūras transports” 33 52506
- “Jūras transports”41 840
- “Kuģu vadīšana”41 840
- “Starptautisko pārvadājumu organizācija” 41 840
1) Izglītības programmu priekšmetu pārstrāde un jaunu kursu izstrāde
LJK pasniedzēji sadarbībā ar LJA pasniedzējiem pārstrādāja programmas:
- 4 priekšmetiem LJK izglītības programmā “Starptautisko pārvadājumu
organizācija” (41 840):
1. priekšmets, LJK – “Transporta ceļi un ostas” (1,5 ECTS/40 h)
(Transport Ways and Hubs)
2. priekšmets, LJK – “Kravu pārvadājumu tehnoloģijas un
organizēšana” (1,5 ECTS/40 h) (Cargo Transhipping Technology and
Organization)
3. priekšmets, LJK – “Transporta loģistika” (1,5 ECTS/40 h)
(Transport Logistics)
4. priekšmets, LJA – “Operācijas ostu terminālos” (Port terminal
operations (5 ECTS))
- Studiju praksei (Study Internship) (3 ECTS/80h).
LJK pasniedzēji sadarbībā ar LJA pasniedzējiem izstrādāja:
- viena moduļa kursu (32 stundas) “Ostu operāciju tehnoloģijas strādājošiem
speciālistiem” (Port operation technologies for working specialists)
(atbildīgais par izstrādi - LJK);
- vienu kursu “Operācijas visos ostu terminālos” (Port terminal operations (all
terminals)) (32 stundas), kas sastāvēs no 4 moduļiem (katrs modulis 8 stundas)
(atbildīgais par izstrādi - LJA).
2) Projekta laikā tika izstrādāti šādi mācību materiāli:
- materiāli, kuros ietverti uzdevumi, kurus jāveic Navigācijas, manevrēšanas un
dzinēju vadības laboratorijā uz tiltiņa (atbildīgais – LJK). Paredzēts publicēt
papīra formātā latviešu valodā un elektroniskā versijā - latviešu un angļu
valodās;
- materiāli, kuros ietverti uzdevumi, kurus jāveic Navigācijas, manevrēšanas un
dzinēju vadības laboratorijā pie mašīntelpas simulatoriem (atbildīgais – LJK).
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Paredzēts publicēt papīra formātā latviešu valodā un elektroniskā versijā latviešu un angļu valodās;
- 3 tematiskās grāmatas: “Krāvu pārvadājumu tehnoloģijas” (Technologies of
cargo operations), “Ostu darbības vadība” (Management of port operations) un
“Ostu darbības ekonomika” (Economics of port operations) (atbildīgais –
LJA). Paredzēts publicēt papīra formātā latviešu valodā un elektroniskā versijā
- latviešu un angļu valodās.
Visus minētos materiālus sākotnēji kopēji izstrādāja LJK un LJA pasniedzēji angļu
valodā, un pēc publicēšanas tie tika pārtulkoti nepieciešamajās valodās. Lai materiālus
varētu izmantot uz vietas darbā pie iegādātajām iekārtam, tie tika publicēti arī papīra
formātā.
Elektroniskā formātā materiāli papildina iepriekšējā periodā izveidotā Zināšanu un epakalpojumu centra klāstu (turpmāk – KEC) LJK un LJA.
3) Investīcijas infrastruktūrā un specifisko simulatoru iegāde
1) LJK veiktas investīcijas infrastruktūrā un aprīkojumā:
- navigācijas, manevrēšanas un dzinēju vadības laboratorijas ierīkošanu specifisko simulatoru iegāde (turpmāk – “laboratorija”);
- bēniņu stāva telpu remontu/telpu pielāgošana (lai ierīkotu laboratoriju);
- interaktīvās tāfeles iegāde;
Augstskolu sadarbība Erasmus+ ietvaros
Šobrīd LJK tiek īstenoti 7 Erasmus+ projekti. 2 no tiem profesionālās vidējās
izglītības līmenī un 4 augstākās izglītības līmenī.
Kopš 2014. gada ir jau īstenoti vēl 7 Erasmus+ projekti.
Sadarbības valstis: Polija, Lietuva, Malta, Norvēģija, Vācija, Itālija, Grieķija, Kipra,
Horvātija, Spānija, Nīderlande, Ķīna, ASV, Krievijas Federācija, Gruzija, Melnkalne,
Bulgārija, Rumānija, Turcija, Zviedrija, Somija u.c.
LJK iesaistās kā partneris arī citu iestāžu pārvaldītos projektos, uzņem
viespasniedzējus, ārzemju studentus un PIA audzēkņus.
Mobilitātes tiek īstenotas gan vidējās profesionālās izglītības programmu līmenī, gan
augstākās izglītības programmu līmenī. Studējošajiem ir iespējas iziet praksi ārzemēs,
jūrniecības uzņēmumos, studēt semestri partneraugstskolās. Audzēkņiem ir iespējas
iziet īso praksi un apmācības ārzemēs gan partnerskolās, gan uzņēmumos. Personālām
ir iespējas gan docēt, gan iziet apmācības LJK partneraugstskolās, PIA iestādēs un
uzņēmumos.
Citi jauni projekti
LJK tiek īstenoti vēl 2 jauni projekti.
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1. Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi LJK,
http://ljk.lv/aktualie/energoefektivitates-uzlabosanas-pasakumi-liepajasjurniecibas-koledza
2. Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Jūrniecības koledžā,
http://ljk.lv/aktualie/labakas-parvaldibas-nodrosinasana-liepajas-jurniecibaskoledza

3.5. Sadarbība ar darba devējiem
Viens no koledžas stratēģiskiem mērķiem ir panākt lielāku atvērtību darba
tirgum. Lai realizētu šo ieceri, nepieciešams:
- apzināties, kādas ir sadarbības formas starp koledžu un darba devējiem;
- sagatavot priekšlikumus tālākai koledžas sadarbības uzlabošanai ar darba
devējiem.
Sadarbība ar darba devējiem īstenojas vairākos virzienos:
 Studiju programmas izstrāde un attistīšana – potencialo darba devēju
aptaujas; sadarbība ar Latvijas Jūras administrācijas Jūrnieku reģistru, kas
veicina regulāru studiju programmu uzraudzību saskaņā ar spēkā esošo
likumdošanu;
 Studiju kursu īstenošana – jūrniecības nozares profesionāļu piesaiste no
potenciālo darba devēju speciālistu vidus.
 Kvalifikācijas darbu izstrāde un prakses nodrošinājums – prakse pie
potenciāliem darba devējiem, kvalifikācijas darba tēmu izstrāde prakses laikā,
kvalifikācijas darba recenzenta izvēle no potenciālo darba devēju speciālistu vidus;
Noslēgti sadarbības līgumi ar šādām kruinga kompānijām:
- SIA „LSC Shipmanagement”;
- SIA „Rīgas kuģniecība”;
- SIA “Nordic Tankers Marine”.
 Akadēmiskā personāla profesionālās kompetences paaugstināšana – ir
iespēja LJK profesionālo studiju kursu pasniedzējiem paaugstināt savu
kompetenci uz kuģiem un apmeklēt dažādus kursus kvalifikācijas celšanai.
Turpinās sadarbība ar darba devējiem, kas palīdz uzlabot studiju
programmas īstenošanas procesu. Konkrēti – sadarbība ar Liepājas ostu, Rīgas
brīvostu, Latvijas kuģniecību, Latvijas Jūrniecības savienību, Latvijas Jūras
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administrācijas Jūrnieku reģistru. Tiek meklētas sadarbības iespējas ar citām
transporta un ražošanas organizācijām, kuras var piedāvāt kvalifikācijas prakses
vietas.

3.6. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām LJK
Koledža turpina popularizēt sevi kopumā un studiju programmu, lai palielinātu
potenciālo studenta skaitu un darba devēju interesi par Liepājas Jūrniecības
koledžu un studiju programmām “Kuģu vadīšana” un ”Juras transports”.
Koledžā tika organizētas atklāto durvju dienas, kur kuģu vadītāju nodaļas
studenti prezentēja savu specialitāti un stūrmaņu profesijas izvēles prioritātes ar
PowerPoint palīdzību.
No 2006./2007. studiju gada koledžai tika izveidota mājas lapa – www.ljk.lv,
kas ļauj koledžai aktīvāk veikt profesionālās orientācijas pasākumus. 2018./2019.
studiju gadā LJK atjaunoja mājas lapas, kurās pieejama informācija par studiju
programmas saturu.
Koledža informācijas izplatīšanai par studiju programmu un iespējām studēt
turpina izmantot reklāmu masu plašsaziņas līdzekļos.
3.7. Kvalifikācijas prakses analīze
Studiju programmā „Kuģu vadīšana” (īstenošanas ilgums 3 gadi) prakse notiek
3 daļās:
• Pirms jūras (krasta) prakse;
• 1.jūras prakse;
• 2.jūras prakse – kvalifikācijas prakse.
Studiju programmā „Jūras transports” paredzēta tikai viena jūras prakse –
kvalifikācijas prakse 3. studiju semestrī.
Pirms jūras (krasta) prakse tiek īstenota uz mācību kuģa vai uz kuģiem krastā.
Prakses tiek organizētas atbilstoši LJK Nolikumiem par kvalifikācijas prakses
organizēšanu, īstenošanu un prakses projekta aizstāvēšanu pirmā līmeņa augstākās
profesionālās pilna un nepilna laika studijām.
Prakse jūrā tiek īstenota saskaņā ar trīspusējo Prakses līgumu, kas noslēgts starp
Liepājas Jūrniecības koledžu, kuģošanas kompāniju un praktikantu. Prakses
līgumā ietverti prakses mērķi, uzdevumi, kā arī pušu pienākumi un atbildība. LJK
izstrādājusi prakšu uzdevumus un prasības par prakses atskaites saturu, kas
saskaņotas ar Jūrnieku reģistra apstiprināto Prakses grāmatu. Lai nodrošinātu
prakses vietas uz jūras kuģiem, LJK direktors ir noslēdzis sadarbības līgumus ar
vairākām kompānijām, uz kurām jūras praksē tiek sūtīti LJK studējošie. Šie
līgumi veicina LJK 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 mērķis: nostiprināt un papildināt iegūtās teorētiskās zināšanas, iegūt
studiju programmai atbilstošu kompetenci, apgūt praktiskās iemaņas, kas
nepieciešamas attiecīgās jomas speciālistiem.
Prakses uzdevumi:
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izpildīt prakses programmu patstāvīgi un kvalificēta personāla uzraudzībā,
sistemātiski dokumentējot to prakses grāmatā;
sistemātiski pildīt sardzes pienākumus kvalificēta personāla uzraudzībā;
savākt nepieciešamo informāciju prakses projekta izstrādei;
veikt pētījumus dotajā kvalifikācijas darba tēmā, izvērtē kvalifikācijas
izvēlētās tēmas aktualitāti pamatojoties uz prakses vietā gūto informāciju,
sistematizē materiālus kvalifikācijas darba izstrādei.





Sadarbība ar darba devējiem, to apvienībām, vietējo pašvaldību (prakses vietu
nodrošināšana, absolventu iekārtošana darbā, piedalīšanās kvalifikācijas eksāmenu
organizēšanā) tiek aprakstīta kvalifikācijas prakses 2018./2019. studiju gada pārskatā
(sk. zemāk)
Kuģu vadītāju studiju programmās ir paredzētas sekojošās prakses:


kvalifikācijas prakses laiks studiju programmā „Jūras transports – kuģu
vadītājs”, kods 41 84.: 2. kurss 1. semestris Prakses apjoms: 17KP.
kvalifikācijas prakses laiks studiju programmā „Kuģu vadīšana – kuģu
vadītājs”, kods 41 840: 1.prakse: 2. kurss 1. semestris; 2.prakse: 3. kurss 1.
semestris. Prakses apjoms: 36 KP.



KVALIFIKĀCIJAS PRAKSE
Pilna un nepilna laika studiju programmas „Jūras transports” un „Kuģu
vadīšana”, kods 41 840 (1. tabula, 1.grafiks, 2.grafiks)
2018./2019. studiju gada pārskats (koledža)

Praktikantu sadāle aģentūrās kvalifikācijas prakses laikā
1. tabula
Nr.

Aģentūras nosaukums

Praktikantu

Praktikantu

p.

skaits (pilna

skaits (nepilna

k.

laika

laika

programmas)

programmas)

Kopā

1.

SIA LSC Shipmanagement

11

5

16

2.

SIA Anglo-Eastern (UK)
Ltd., filiāle Latvijā
SIA Hanza Jūras
Menedžments
SIA Duna Marine
Management
SIA CSM Baltija

8

1

9

1

-

1

1

1

2

1

2

3

3.
4.
5.

20

6.

SIA Astor Shipmanagement

3

4

7

7.

SIA Interorient Navigation

3

-

3

8.

SIA Ultramarin

2

2

4

9.

Ārzemju darba devēji

5*

4

8

10. SIA Scandinavian Ship

2

-

2

11. SIA Lat.B.G.I

2

2

4

12. SIA OSM Crew

1

1

2

4***

-

1

14. SIA BSM Crew Service
Centre
15. SIA Baltic Transocean

4

-

4

1

-

1

16. SIA WELL

3

-

3

17. SIA Novikontas Connect

1*

-

18. SIA Northern Marine

1*

-

19. SIA Riga Shipmanagement

1

-

1

20. SIA Baltic Shipping Services

1

-

1

21. SIA Matrix Ship

-

1

1

22. SIA Gold Orion LTD

-

1

1

48

24

72

13. AS Tallink Latvia

Kopā:

*- praktikantu skaits, kuram ir divas darbiekartošanas kompanijas

Praktikantu sadale aģentūrās (pilna laika programmas)

1. Grafiks
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Praktikantu sadale aģentūrās (nepilna laika programmas)
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Visi Liepājas Jūrniecības koledžas pilna un nepilna laika studiju programmu
„Jūras transports” un „Kuģu vadīšana” 2018./2019. studiju gada absolventi ir izgājuši
kvalifikācijas (jūras) praksi klāja komandas sastāvā uz kuģiem lielākiem par 500BT
sadarbība ar 19 Latvijas uzņēmumiem un 4 ārzemes darba devējiem. Visi praktikanti
ir

izpildījuši

prakses

programmu

kvalificētu

kuģu

speciālistu

uzraudzībā,

dokumentējot iegūto pieredzi prakses grāmatā. 14 pilna laika studenti tika pieņemti
darbā klāja kadeta amatā, 2 – “waitera” amatā, 1 – “meessmen” un parējie 38 strādāja
jūrā OS amatā, apvienojot savus darba pienākumus ar mācībam. 21 nepilna laika
studenti strādāja jūrā AB amatā un 3 – OS amatā, apvienojot savus darba pienākumus
ar mācībam. Prakses aizstāvēšanas gaitā koledžas speciālistu komisija pozitīvi
novērtēja prakses rezultātus visiem ar vērtējumu „ieskaitīts”.
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Praktikantu kvalifikācijas (jūras) prakses rezultātu novērtēšana
prakses vietās - uz kuģiem
Pilna un nepilna laika studiju programmu „Jūras transports” un „Kuģu
vadīšana” praktikantu – 2017./2018.studiju gada absolventu novērtēšana prakses
vietās – uz kuģiem jūrā (2. tabula)
2. tabula

Features
SAFETY
(Awareness.
Performance. Policy
compliance. Use of
equipment. ISPS.
Environmental
Awareness)

WATCHKEEPING
(Principles. Assistance to
Ch.Eng./OOW.
Communications &
GMDSS. Collision
Avoidance. Teamwork.)

NAVIGATION
(Ocean Navigation
Coastal Navigation
Passage Planning Use of
Equipment.)

CARGO
(System Awareness.
Planning. Assistance to
OOW – Operations.
Procedures & Record
Keeping. Cargo
Characteristics.)

SEAMANSHIP
(Deck Maintenance.
Mooring & Anchoring
Operations. LSA/FFA
Equipment. ISPS.
Environmental
Awareness.)

COMMUNICATION

No. of students per each grading level
Full-time Students
Part-time Students
3=Average
4=Good 5=Excellent 3=Average 4=Good 5=Excellent
36
12
12
12
(75%)
(25%)
(50%)
(50%)

4
(9%)

30
(62%)

14
(29%)

6
(12%)

40
(84%)

2
(4%)

2
(4%)

30
(62%)

2
(4%)

-

(English Language)

PERSONAL /
ACADEMIC

-

14
(58%)

10
(42%)

17
(71%)

5
(21%)

16
(34%)

15
(63%)

9
(37%)

30
(62%)

16
(34%)

14
(58%)

10
42%)

30
(62%)
25
(52%)

18
(38%)
23
(48%)

17
(71%)
14
(58%)

7
(29%)
10
(42%)

2
(8%)

(Attitude. Relationship
with other crew members.
Record Book – Portfolio.
Overall Learning
Ability.)

Total students:

48(100%)

24(100%)
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Piezīme: Prakses vadītājs prakses vietā noformē praktikanta raksturojumu pēc
koledžā izstrādāta un apstiprināta parauga angļu valodā. Kuģa kapteinis apstiprina
raksturojumu ar savu parakstu un kuģa zīmogu.
Pamatojoties uz informāciju 2. tabulā, varam secināt, kā:
1.visi pilna un nepilna laika studenti tika novērtēti pozitīvi prakses vietās – uz
kuģiem jūrā;
2. visaugstākais vērtējums pilna laika studiju programmu studentiem ir sadaļās
SAFETY- drošība, mācību trauksmes (Good: 75% , Excellent: 25%), un
NAVIGATION ((Average: 12%, Good: 84% , Excellent: 4%).
3. viszemākais vērtējums pilna laika studiju programmu studentiem ir sadaļā
CARGO – kravas operācijas (Average: 4%, Good: 62% , Excellent: 34%),un
SEAMANSHIP – klāja un klāja ieroču apkalpošana, tauvošānas operācijas, prasības
jūras vides aizsardzībai (Good: 62% , Excellent: 34%)., jo pietrūkst pieredzes;
4. Visi studenti ir motivēti: sadaļā

PERSONAL/ACADEMIC – attiecība

mācībam, darbs ar prakses grāmatu, spējas mācīties - pilna laika studentu vērtējums:
Good: 52% , Excellent: 48%.
5. nepilna laika studentu vērtējums visās sadaļās ir augstāk, jo viņi pastāvīgi
strādā uz kuģiem ierindas jūrnieku amatās un regulāri piedalās mācību trauksmēs un
citās standarta procedūrās;

Praktikantu - 2018./2019.studiju gada absolventu aptauja
(pilna laika programmas)
Aptaujas jautājumi un atbilžu apkopojums (3. tabula) 3. tabula

25anonīmas aptaujas rezultāti
Kvalifikācijas prakse:
(koledža, pilna laika programmas)
2018./2019.m.g.
Aptaujas jautājums

Atbilžu apkopojums
Klāja kadets (deck cadet): 10 (29%)

1. Tavs amats uz kuģa

Apprentice Deck Officer: 1 (3%)
Sardzes matrozis (OS): 23 (68%)
100% respondentu atbildēja pozitīvi

2. Vai Jums bija pietiekoša
informācija par to, kā sagatavoties
jūras praksei (Atgadinājums
praktikantam)?

100% respondentu atbildēja pozitīvi

3. Vai Jums bija pietiekoša
informācija par prakses uzdevumiem
(prakses

programma,

prakses

grāmata)?
4. Vai Jūs meklējāt palīdzību

7% respondentu atbildēja pozitīvi , 93% respondentu
atbildēja negatīvi

koledžā?

Divi respondenti atbildēja “Jā”

5. Ja jā, tad kādā jautājumā?


Vai kuģis ir pienacīgs praksei?



Vai drīkst braukt jūrā Painter

7%

amatā?
6. Vai Jums patika strādāt

100% respondentu atbildēja pozitīvi

prakses vietā (uz kuģa)?
7. Vai mācību (krasta) prakse
palīdzēja Jums sagatavoties praksei

Jā

Nē

70%

30%

jūrā?
8. Kādas profesionālas prasmes
būtu jāapgūst mācību (krasta) prakses
gaitā, lai sekmīgi veiktu jūras praksi?
1. Vai prakses projekts (atskaite)

Tauvošanās operācijas: (24%)
Klāja mehānismu apkalpošana: (5%)
Krasošanas darbi: (1%)
Jā: 7%

Nē: 93%

Jums sagādāja grūtības?
2. Ja jā, tad kādā daļā?

Navigācija (2%)
Jūras vides aizsardzība (2%)
Bija grūti atrast vajadzīgo informāciju uz kuģa (3%)
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Aptaujas analīze
2019.gada 6.martā tika paveikta anonima aptauja par kvalifikācijas praksi S-31A
un S-32A grupās, kurā piedalījās 18 respondenti – topošie pirmā līmeņa augstākās
profesionālās izglītības programmas “Kuģu vadīšana” absolventi. Viņi izteica savu
viedokli par kvalifikācijas prakses organizēšanas proceduru koledžā, par plusiem
un mīnusiem prakses gaitā uz kuģiem jūrā, par grūtībam prakses programmas
izpildē. Izvērtējot aptaujas rezultātus kopumā, var secināt, ka:
1. visi respondenti izgāja praksi reālajā darba vidē - uz kuģiem jūrā klāja
komandas sastāvā, izpildot savus darba pienākumus saskaņā ar darba
kontrakta

noteikumiem

(kuģa

īpašnieka

apstiprināts

paraugs)

un

apvienojot tos ar mācībām brīvajā laikā: 29% klāja kadeta amatā, 3%
Apprentice Deck Officer un 75% sardzes matroža amatā;
2. visiem respondentiem bija pietiekoša informācija par to, kā sagatavoties jūras
praksei;
3. visiem respondentiem bija pietiekoša informācija par prakses uzdevumiem;
4.

7% respondentu meklējā palīdzību koledžā pirms prakses uzsākšānas,
galvenokārt sakarā ar prakses vietas derīgumu praksei un amatu uz kuģa;

5.

visiem respondentiem patika strādāt uz kuģiem jūrā;

6. 70% respondentu norādīja, ka mācību (pirmsjūras) prakse palīdzēja viņiem
sagatavoties praksei jūrā;
7. 30% respondentu norādīja, ka viņiem pietrūka prasmes tauvošānas operācijās
un klāja mehanismu apkalpošānā;
8. prakses projekta (atskaites) izstrāde sagādāja grūtības 7% respondentu, īpaši
“Navigācija dažados apstākļos” un “Jūras vides aizsardzība” sastāvdaļās. Bija
arī grūtības ar vajadzīgas informācījas atrāšānu uz kuģiem.

4. Vērtēšanas sistēma
Studējošo zināšanas, uzsākot studijas programmās un studējošo, atlase notiek
saskaņā ar LJK uzņemšanas noteikumiem un atlases kritērijiem.
Liepājas Jūrniecības koledža pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības
programmās uzņem studēt personas ar vidējo un vidējo profesionālo izglītību.
Sākot ar 2005./2006. studiju gadu reflektantus ieskaita pēc centralizēto
eksāmenu sertifikātu konkursa vai pēc atzīmēm vidējās profesionālās izglītības
diplomā.
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Studējošo skaits koledžā ar katru gadu pieaug. Arvien populārākas kļūst
nepilna laika studijas, par ko liecina studējošo skaits nepilna laika studiju nodaļā.
Sakarā ar Jūrniecības izglītības koncepcijas izmaiņām liels jūrnieku skaits ir spiests
studēt koledžas programmās vai paaugstināt savu izglītību profesionālās pilnveides
programmās.
Uzņemšanas rezultāti ļauj secināt, ka interese par kuģu vadītāju programmām ir
stabila. Popularitāti saglabājušas nepilna laika studijās studiju programmas „Kuģu
vadīšana”.
Studentu zināšanu vērtēšanas pamatā ir pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības standarta prasības ( LR MK 2001. gada 20. marta noteikumi Nr. 141 punkti
915) un LJK nolikums par studiju procesa organizēšanu.
Izglītības vērtēšanas pamatprincipi studiju programmā ir:
• pozitīvo sasniegumu summēšanas princips;
• pārbaudes obligātuma princips;
• vērtēšanas kritēriju atklātības un skaidrības princips;
• vērtēšanas formu dažādības princips;
• pārbaudījuma pieejamības princips.
Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens un ieskaite, kas
jākārto katra studiju kursa noslēgumā. Pārbaudījumu forma ir noteikta studiju
programmā. Eksāmenā programmas apguve tiek vērtēta ar atzīmi 10 ballu vērtējuma
skalā atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas 14.04.1998.g. rīkojumam Nr.208
“Par studiju rezultātu vērtējumu vienotu uzskaiti”.
Eksāmenu pieņem studiju kursa mācībspēks. Ieskaitē programmas apguve tiek
vērtēta gan divdaļīgajā vērtējuma skalā – “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”, gan 10 ballu
sistēmā. Ieskaiti pieņem studiju kursa mācībspēks. Studiju darbs tiek vērtēts ar 10
ballu vērtējuma skalā.
Bez noslēguma pārbaudījuma katrā studiju kursā ir iespējami arī kārtējie
pārbaudījumi: kontroldarbi, starp ieskaites, uzstāšanās semināros, studiju patstāvīgie
darbi. Šie kārtējie pārbaudījumi un studiju kursu prasību kopums pozitīvai studiju
sasniegumu vērtēšanai ir noteikti studiju kursu aprakstos.
Prakses noslēguma pārbaudījuma veids ir prakses projekta aizstāvēšana.
Kvalifikācijas prakses projekta aizstāvēšanu vērtē novērtējuma skalā: ieskaitīts/
neieskaitīts, balstoties uz novērtējuma kritērijiem (8. tabula).
8.tabula
Kvalifikācijas prakses projekta aizstāvēšanas novērtēšanas kritēriji
Ieskaitīts

Nav ieskaitīts

Nr.
p.k.

Novērtējuma
kritērijs

1.

Prakses atskaites
dokumentu, tai skaitā
projekta, iesniegšanas
termiņa ievērošana

Ievērots

Nav ievērots

2.

Praktikanta
raksturojums no
prakses vietas

Novērtējums no
viduvēja (3 Average) līdz
izcilam (5 -

Novērtējums
zem viduvēja (1
– Unsatisfactory,
2 – Below

Piezīmes
Prakses aizstāvēšanai
tiek pielaisti tikai tie
studējošie, kuri
savlaicīgi iesniedza
visus atskaites
dokumentus prakses
koordinatoram
koledžā.
Balstoties uz
praktikanta
raksturojumu
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Excellent)

3.

Prakses projekta
izstrāde, noformēšana

4.

Spēja atbildēt uz
uzdotajiem
jautājumiem prakses
aizstāvēšanā,
pamatojoties uz
prakses projekta
saturu

Prakses projekts ir
izstrādāts un
noformēts pēc
metodiskiem
norādījumiem un
atbilst projekta
vērtēšanas
kritērijiem skalā
ieskaitīts
Stāstījums loģisks,
pārliecinošs.
Spējīgs atbildēt uz
jautājumiem par
prakses projekta
saturu

Average) vai ir
atzīmēti
disciplīnas
pārkāpumi, vai
darba kārtības
noteikumu
pārkāpumi.
Prakses projekts
nav izstrādāts
vai ir izstrādāts,
bet neatbilst
projekta
vērtēšanas
kritērijiem skalā
ieskaitīts
Spējīgs atbildēt
uz daļu no
jautājumiem,
nepilnīgi atklāj
prakses saturu

Attiecīgas katedras
atbildīgais
akadēmiskais
personāls novērtē
vizuāli.

Attiecīgas katedras
atbildīgais
akadēmiskais
personāls novērtē,
klausoties prakses
aizstāvēšanu

Kredītpunktus ieskaita par katru apgūto studiju kursu atbilstoši noslēguma
pārbaudījumu nosacījumiem un prasībām, prakses programmām un prakses projekta
aizstāvēšanas prasībām, pārbaudījumu nosacījumiem, prasībām un jautājumiem
studentam. Studiju programmas noslēgumā paredzēts Valsts noslēguma
pārbaudījums, kura sastāvdaļas ir:
 kvalifikācijas darba aizstāvēšana;
 jūrniecības angļu valoda;
 kvalifikācijas eksāmens.
Valsts noslēguma pārbaudījuma sastāvdaļas novērtē valsts kvalifikācijas komisija
LJK Kuģu vadītāju nodaļas instrukcijā par „Par kvalifikācijas eksāmenu norisi, saturu
un vērtēšanas kritērijiem” noteiktajā kārtībā.
Vērtēšanas sistēma kopš iepriekšējā akreditācijas pašvērtējuma ziņojuma nav
mainījusies.

5. Studenti
5.1. Studējošo skaits programmās
Studiju programmā “Kuģu vadīšana" un „Jūras transports” 2018./2019. studiju
gadā uzņemti 46 studenti pilna laika studijās un 45 studenti nepilna laika studijās.
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1.shēma
Imatrikulēto studentu skaita salīdzinājuma analīze
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No salīdzinājuma grafika (1.shēma) redzams, ka imatrikulēto studentu skaits
studiju programmās „Kuģu vadīšana” un “Jūras transports” pilna laika studiju nodaļā
un nepilna laika studiju nodaļā par pēdējiem trīs gadiem ir samazinājies.

5.2. Absolventu skaits
Studiju programmu „Kuģu vadīšana” un „Jūras transporta” 2018./2019. studiju
gadā ir absolvējuši 57 studenti ( pilna laika studijas nodaļas absolventi – 34 cilvēki,
nepilna laika studijas nodaļas absolventi – 23 cilvēki).

2.shēma
Absolventu skaita salīdzinājuma analīze
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No salīdzīnājuma grafika (2.shēma) redzams, ka absolventu skaits studiju
programmās „Kuģu vadīšana” un “Jūras transports” pilna laika studijās un nepilna
laika studijās ir nedaudz palielinājies.

5.3. Studentu sekmības un atskaitīšanas rādītāju analīze
9. tabula
Studentu sekmes 2018./2019. studiju gadā
Kurss

1.
kurss
2.
kurss
3.
kurss

Studiju programma
„Kuģu vadīšana”

Studiju programma
„Jūras transports”

Studentu
skaits,
kuri
piedalās
sesijā
21

Nokārtoja
sesiju

Sekmīgi
studenti,
%

Atskaitīt
i

Nokārtoja
sesiju bez
parādiem
studiju
kursos
17

Sekmīgi
studenti,
%

Atskaitīti

5

Studentu
skaits,
kuri
piedalās
sesijā
18

16

76%

95%

1

56

50

89%

6

28

25

89%

3

46

44

95%

2

X

X

X

X

13

4
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Studentu atskaitīšanas rādītāji :
 atskaitīti studiju plāna nepildīšanas dēļ – 17 studenti.
5.4. Kvalifikācijas eksāmenu analīze
Studiju programmas „Kuģu vadīšana” un „Jūras transports” apguves kvalifikācijas
eksāmens sastāv no trijām daļām:
 noslēguma eksāmens profesionālajā angļu valodā;
 kvalifikācijas eksāmens specialitātē;
 kvalifikācijas darba aizstāvēšana.
Pilna laika studijas studentu kvalifikācijas eksāmenu rezultāti atspoguļoti 10.
tabulā.
10. tabula
Kvalifikācijas eksāmenu rezultāti pilna laika studijas studentiem
Studentu
skaits, kuri
piedalās
kvalifikāci
jas
eksāmenā
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Noslēguma eksāmens angļu
valodā

Kvalifikācijas
eksāmens specialitātē

Vērtējums
Nese
kmīgi
e

-

6

1

7

8

8

9

19 7

Kvalifikācijas darba
aizstāvēšana
Vērtējums

Vērtējums
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5

Kvalifikācijas eksāmenu rezultātu analīze parādīta 3.,4.,5. shēmā.
3.shēma
2018./19. studiju gada noslēguma eksāmena angļu valodā
rezultātu analīze pilna laika studijas studentiem
9
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7,00%
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19,00%
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4.shēma
2018./19.studiju gada kvalifikācijas eksāmena rezultātu analīze pilna laika
studijas studentiem
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2,00%1,00%2,00% 2,00%
9,00%

9
7,00%

8
7

12,00%

6
5
3
2

5.shēma
2018./19. studiju gada kvalifikācijas darba aizstāvēšanas rezultāti pilna laika
studijas studentiem

8,00% 3,00%

9

14,00%

14,00%
25,00%
36,00%

8
7
6
5
10

Kā atzīmēja kvalifikācijas darba aizstāvēšanas komisija, aizstāvot kvalifikācijas
darbus, studenti parādīja optimālas zināšanas. Pilna laika studijas studentiem
2018./2019. studiju gadā vidējā atzīme angļu valodā – (bija 7,2) 7,9; kvalifikācijas
eksāmenā – (bija 6,5) 6,9; kvalifikācijas darba aizstāvēšanā – (bija 7,1) 7,6. Salīdzinot
ar iepriekšējo studiju gadu kvalifikācijas eksāmena rezultātiem, var redzēt studentu
zināšanu līmenis ir mazliet pāaugstinājies, it sevišķi sngļu valodas daļā.
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Kvalifikācijas eksāmenu rezultātu salīdzinājums atspoguļots 6. shēmā
Kvalifikācijas eksāmenu rezultātu salīdzinājums
pilna laika studijas studentiem
6.shēma

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Angļu valoda
Kvalifikācijas eksāmens

20

19
20

17
/

18
/

18

/1
7
20

15
.
20

14
.

16
.

/1
6

15
.
/2
0

14
.
20

13
.

/2
0

13
.
20

12
.

/2
0

12
.
20

11
./2
0

20

20

10
./2
0

11
.
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Salīdzinot aprēķinātos vidējos aritmētiskos par vērtējumiem kvalifikācijas
eksāmena, angļu valodas un kvalifikācijas darba sastāvdaļās, redzams, ka vidējais
vērtējums 2018./2019.gadā nedaudz augstāks, it sevišķi angļu valodas eksāmenā, nekā
2017./2018. gadā (6. shēma).
Nepilna laika studijas studentu kvalifikācijas eksāmenu rezultāti atspoguļoti
11. tabulā.
11. tabula
Kvalifikācijas eksāmenu rezultāti nepilna laika studijas studentiem
Student
u skaits,
kuri
piedalās
kvalifik
ācijas
eksāme
nā

19

Noslēguma eksāmens angļu valodā

Kvalifikācijas
eksāmens

Vērtējums

Kvalifikācijas darba
aizstāvēšana

Vērtējums

Vērtējums
5

3

-

5

6

7

8

-

-
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-
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-
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Nepilna laika studijas studentiem 2018./2019. studiju gadā vidējā atzīme angļu valodā
– (bija 6,5) 6,7; kvalifikācijas eksāmena – (bija 5,7) 6,9; kvalifikācijas darba
aizstāvēšanā – (bija 6,4) 7,4.

Kvalifikācijas eksāmens tiek vērtēts pēc STCW konvencijas standarta A-II/1
prasībām, t.i. pēc funkcijām. Ņemot vērā eksāmena rezultātus, novērtējot pēc
funkcijām, Latvijas Jūras administrācijas Jūrnieku reģistrs piešķir studentiem darba
kvalifikāciju „ Sardzes stūrmanis uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem”.
Novērtēšana notiek pēc funkcijām:
1.funkcija. Navigācija;
2.funkcija. Kravas apstrāde un apiešanās ar kravu;
3. funkcija. Kuģa procesu uzraudzība un rūpes par cilvēkiem uz kuģa
Students var pretendēt uz darba diplomu, ja saņēmis ne mazāk kā 7 balles (pēc 10
baļļu sistēmas) vērtējumā kvalifikācijas eksāmena katrā funkcijā.
Kvalifikācijas eksāmenu rezultātu analīze pēc funkcijām parādīta 7. shēmā (pilna un
nepilna laika studiju studentiem)

2018./2019.studiju gada kvalifikācijas eksāmenu rezultātu analīze pēc funkcijām.
7.shēma
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Salīdzinot aprēķinātos vidējos aritmētiskos par vērtējumiem katrā funkcijā, redzams,
ka vislabākās rezultātus studenti parādījās 2.funkcijā (Kravas apstrāde un apiešanās ar
kravu), vidējā atzīme 2.funkcijā – 7,4; 1.funkcijā vidējā atzīme – 7,4; 3.funkcijā
vidējā atzīme – 6,5.
2018./2019. studiju gadā piešķirto kvalifikāciju (pilna un nepilna laika studentiem)
analīze ir parādīta 8.shēmā.
2018./2019. studiju gadā piešķirto kvalifikāciju analīze
Analizējot kvalifikācijas eksāmena rezultātus pēc funkcijām, redzams, ka 30 no 57
studentiem (55%) ir piešķirta darba kvalifikācija,bet 27 studentam (45%) ir piešķirta
mācību kvalifikācija.

5.5. Studējošo aptaujas un to analīze.
LJK tiek veiktas regulāras studentu aptaujas, lai noskaidrotu studējošo
viedokļus dažādos jautājumos: par pasniedzamo studiju kursu kvalitāti, pasniegšanas
kvalitāti, docētāja attieksmi pret studentiem. Šī aptauja kalpo kā atgriezeniskā saikne
un studiju procesa novērtējums. Aptaujas rezultāti tiek izskatīti Kuģu vadītāju
katedras sēdē. Kopumā aptaujātie studiju programmu vērtē pozitīvi, ir apmierināti ar
studiju plānu un tā realizāciju, kā arī pozitīvi vērtē studiju programmas realizācijā
iesaistīto docētāju darbu.
Sniegtās atbildes un komentāri tiek izmantoti studiju procesa un pasniedzēju
darba kvalitātes pilnveidei.
Aptaujas rezultāti atspoguļo divu un trīs gadu studiju laiku, tā pozitīvās un
negatīvās puses. Tiek vērtēta studiju programma, tās saturs, iegūtās zināšanas.
Liepājas Jūrniecības koledžas pedagogu vērtēšanas kritēriji pēc studentu
aptaujas rezultātiem
Studentu aptaujā tiek novērtēts LJK pasniedzēju darbs 15 pozīcijās:
1. Uzsākot kursu, pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām kursa apguvei un kursa
programmu;
2. Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām;
3. Pasniedzējs izklāstīja kursa saturu saprotami, sistemātiski, loģiski;
4. Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu;
5. Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto vielu;
6.. Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama;
7. Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares sasniegumus un problēmas;
8. Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates līdzekļus (kodoskopu,
multimediju u.c.);
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9. Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga;
10. bija iespējams saņemt pasniedzēja konsultāciju;
11. Lekcijas tika vadītas, ievērojot valsts Valodas likumu;
12. Pasniedzējs veicināja patstāvīgas studijas;
13. Pasniedzējs rosināja darbu komandā;
14. Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja;
15. Bija iespējams saņemt papildus konspektus vai mācību materiālus.
Vērtēšana notiek 5 (piecu) ballu skalā, kur:
5 - pilnībā piekrītu;
4 - drīzāk piekrītu;
3 - drīzāk nepiekrītu;
2 - pilnībā nepiekrītu;
1 – nevaru atbildēt.
Pēc aptaujas rezultātu apstrādes tiek aprēķināts katra pasniedzēja vidējais ballu
rādījums, kur:
5–4,5 balles – 3 punkti (ļoti labi);
4,4-3,9 balles – 2 punkti (labi);
3,8-2,9 balles – 1 punkts (viduvēji);
2,8-2,0 balles – 0 punkti (vāji, ļoti vāji).
Netiek izmantoti rezultāti, kur par konkrēto pasniedžeju saņemtas tikai 1 – 2 anketām.

Par 2018./2019. studiju gada pirmo pusgadu no studentiem saņemto
vērtējumu vidējais rādītājs ballēs:
T. Utrobina – 4,7
Dz. Putniņa – 4,9
E. Dimza – 4,8
G. Borisevičs – 2,5
I. Sabule – 3,6
J. Jevgrafova – 4,9
L. Bulkina – 4,5
M. Prusa 5
M. Mutors – 4,9
N. Potepenko – 3,0
O. Poļakova – 4,8
R. Panteļejeva – 4,9
S. Zustere – 4,8
S. Dreiblathena – 4,9
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T. Makarova – 4,4
T. Šeluhanova – 5
V. Anosovs – 4,3
V. Jurins – 4,3
Sudentu aptauja notika 2018. gada janvārī – februārī.
Par 2018./2019. studiju gada otro pusgadu no studentiem saņemto
vērtējumu vidējais rādītājs ballēs:
E. Safjanovs – 2,7
I. Bauže – 4,9
L. Bulkina – 4,6
M. Prusa – 4,9
M. Treguba – 3,9
M. Mutors – 4,6
N. Potapenko – 4,0
O. Beļakova – 4,8
O. Poļakova – 4,6
R. Panteļejeva – 4,8
T. Gajevska – 4,1
T. Utrobina – 4,9
V. Anosovs – 4,8
V. Solovjovs – 4,9
Z. Baušenieks-4,5

Studentu aptauja notika 2019. gada maijā – jūnijā.

6. Akadēmiskais personāls
6.1. Akadēmiskā personāla skaitliskais sastāvs un kvalifikācija
Par studiju programmas „Kuģu vadītājs” akadēmisko personālu saskaņā ar
Augstskolu likumu var būt personas ar augstāko izglītību. Personas pieņem darbā un
noslēdz ar viņiem darba līgumu LJK direktors. Akadēmiskai personai ir tiesības prasīt
no darba devēja pilnīgu un precīzu līgumā paredzēto saistību izpildi. Darba strīdu
gadījumā tos izšķir LR likumdošanā paredzētajā kārtībā. Akadēmiskā strīdu gadījumā
tos izšķir LR likumdošanā paredzētajā kārtībā. Akadēmiskā personāla darbu vērtē pēc
tā, cik augstā līmenī studenti ir apguvuši viņu studiju kursu teorētiskos pamatus un

38

praktiskās iemaņas. Pasniegšanas kvalitāte tiek novērtēta, veicot studentu aptaujas,
hospitēšanas, metodisko izstāžu prezentācijas.
12. tabula

Nr.
p.k.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Studiju programmu „Kuģu vadīšana” un „Jūras transports” akadēmiskais
personāls
Akadēmiskā
Personas
Studiju kursa
Izglītības iestāde, kurā iegūta
amata
uzvārds, vārds
nosaukums
izglītība un kvalifikācija
nosaukums
Lektore
Latvijas Valsts Universitāte,
Lietišķā fizika;
Iveta Sabule
inženiera kvalifikācija - fizikas
pasniedzēja.
Kaļiņingradas Valsts
Lietišķā ķīmija
Universitāte, inženiera
Tatjana Utrobina
Lektore
Vides piesārņojuma
kvalifikācija – biologs,
novēršana
bioloģijas un ķīmijas
pasniedzēja.
Liepājas Pedagoģijas akadēmija
Izglītības zinātņu maģistra
akadēmiskais grāds
pedagoģijā;
Rīgas aviācijas institūts,
Tatjana Gajevska
Lektore
Augstākā matemātika
Inženiera kvalifikācija –
sistēmotehņikis,
Latvijas Universitāte,
kvalifikācija - speciālo
priekšmetu skolotāja.
Liepājas pedagoģiskā
Uzņēmējdarbības
akadēmija, Izglītības zinātņu
vadība un kvalitātes
bakalaura grāds pedagoģijā;
Santa
Lektore
vadība jūras
Rīgas Pedagoģijas un izglītības
Dreiblathena
transportā;
vadības
Projektu vadīšana
augstskola, Profesionālo
maģistra grāds skolvadībā;
Liepājas valsts pedagoģiskais
Institūts, kvalifikācijamatemātikas skolotāja;
Informācijas
Mārīte Petrovska
Lektore
Liepājas Pedagoģijas
tehnoloģijas
akadēmija, Izglītības zinātņu
maģistrs pedagoģijā informātikas didaktikā.
Ivanovas ValstsUniversitāte,
Jūrniecības angļu
Inženiera kvalifikācija- angļu
Vjačeslavs Jurins
Lektors
valoda
valodas un literatūras
pasniedzējs, filologs, tulks.
Baltijas Krievu Institūts,
kvalifikācija- uzņēmējdarbības
Julija Jevgrafova
Lektore
Darba tiesības
informatīvās sistēmas vadībā;
Baltijas Starptautiskā
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8.

Rita Panteļejeva

Lektore

Lietišķā komunikācija;
Līderisms un kuģa
tiltiņa komandas
vadība;
Profesionālā
terminoloģija

9.

Natalija
Potapenko

Lektore

Teorētiskā mehānika;
Inženiergrafika un
tēlotāja ģeometrija

Lektore

Jūras transporta
ekonomika;
Finanšu sistēma un
lietvedība

10.

Olga Poļakova

Navigācija un locija
11.

Ziedonis.
Baušenieks

Asistents

12.

Oļegs Ivanovs

Asistents

ECDIS

13.

Rudulfs Virga

Asistents

Kuģa vadīšana un
manevrēšana

akadēmija, Profesionālo
maģistra grāds civiltiesībās.
Liepājas Pedagoģijas
akadēmija, Izglītības zinātņu
maģistra akadēmiskais grāds
(izglītības darba vadībā)
pedagoģijā;
Profesionālo studiju skola
„Citadele”, kvalifikācijas saskarsmes psiholoģija.
Ufas aviācijas institūts,
kvalifikācija- iekšdedzes
dzinēju inženiere– mehāniķis;
Latvijas Universitāte,
kvalifikācija- Pedagogs
profesionālajās izglītības
iestādēs.
Baltijas Krievu Institūts, Zinātņu
maģistra akadēmiskais grāds
uzņēmējdarbības vadībā un
administrēšanā;
Rīgas Politehniskais institūts,
Inženiera kvalifikācija –
ekonomists;
Liepājas pedagoģiskā
akadēmija, Pedagogs
profesionālajās izglītības
iestādēs.
Liepājas Jūrniecības koledža,
kvalifikācija-kuģu vadītājs.
Vecākais stūrmanis uz kuģiem
3000BT un lielākiem.
Profesionālais bakalaura grāds
vadības zinībās – uzņēmuma un
iestādes vadītājs.
Pedagogs profesionālajās
izglītības iestādēs.
Liepājas Jūrniecības koledža,
kvalifikācija-kuģu vadītājs.
Vecākais stūrmanis uz kuģiem
3000BT un lielākiem.
Pedagogs profesionālajās
izglītības iestādēs.
Liepājas Jūrniecības koledža,
kvalifikācija-kuģu vadītājs.
Stūrmanis uz kuģiem 500BT un
lielākiem.
Pedagogs profesionālajās
izglītības iestādēs.
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14.

Georgijs
Borisevičs

Asistents

Kuģa vadīšana un
manevrēšana
(ārkārtējos apstākļos);
Uzņēmējdarbības
vadība un kvalitātes
vadība jūras
transportā;

15.

Mihails Mutors

Lektors

Jūras tiesības;
Hidrometeoroloģija;
Jūras ceļu ģeogrāfija

Lektors

RADAR un ARPA;
Drošības pamatkurss;
Kuģa glābšanas
līdzekļu (izņemot
ātrgaitas laivas)
vadīšana;

16.

Nikolajs
Dmitrijevs

Kuģa vadīšana un
sardzes dienests,
Navigācija un locija,
Kuģa uzbuve

17.

Elīne Dimza

Asistents

18.

Nauris Upenieks

Asistents

Astronavigcija

19.

Marina Treguba

Lektore

Kuģu teorijas pamati

20.

Olga Beļakova

Lektore

Kravu pārvadājumu
tehnoloģija

Kaļiņingrada augstākā inženieru
jūrskola, Inženiera kvalifikācija
– kuģu vadītājs;
Liepājas pedagoģiskā
akadēmija, Pedagogs
profesionālajās izglītības
iestādēs.
Liepājas Jūrniecības skola,
kvalifikācija tehniķis – kuģu
vadītājs. Sardzes stūrmanis uz
kuģa virs 500BT.
Baltijas Krievu Institūts, jurista
kvalifikācija.
Pedagogs profesionālajās
izglītības iestādēs.
Baltijas Krievu institūts,
Inženiera kvalifikācija uzņēmējdarbības vadītājs;
Liepājas Jūrniecības koledža,
kvalifikācija – elektromehāniķis, kuģu vadītājs;
Liepājas pedagoģiskā
akadēmija, Pedagogs
profesionālajās izglītības
iestādēs.
Latvijas Jūras Akadēmija
Profesionālais bakalaura grāds
Jūras transportā, kuģa vadītājs
Sardzes stūrmanis uz kuģa virs
500BT.
Pedagogs profesionālajās
izglītības iestādēs.
Liepājas Jūrniecības koledža,
kvalifikācija-kuģu vadītājs.
Stūrmanis uz kuģiem 500BT un
lielākiem.
Pedagogs profesionālajās
izglītības iestādēs.
Ļeņingrada kuģu būvēs institūts,
Inženiera kvalifikācija- kuģu
uzbūve un remonts;
Liepājas pedagoģiskā
akadēmija, Pedagogs
profesionālajās izglītības
iestādēs.
RTU, Inženierzinātņu maģistra
grāds kvalitātes nodrošināšana
un vadībā;
Admirāļa S. O. Makarova vārdā
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21.

Ivars Strazds

Lektors

22

Kristīne Vasiļjeva

Asistents

23.

Viktors Anosovs

Asistents

24.

Vladimirs
Solovjovs

Lektors

25.

Sanita Zustere

Lektore

26.

Sergejs Stupa

Asistents

27.

Anatolijs
Domiņuks

Asistents

nosauktā Valsts Jūras akadēmija
Sanktpēterburgā, Inženiera
kvalifikācija – Pārvadājumu
organizācija un vadība ūdens
transportā.
Rīgas Medicīnas Institūts,
Pirmā medicīniskā
kvalifikācija Arsts-pediatrs,
palīdzība
maģistra grāds.
Pirmā medicīniskā
Rīgas Stradiņa Universitāte
palīdzība
Ārsta palīgs
Vladivostoka Jūras augstskola,
Inženiera kvalifikācija –
mehāniķis;
Kuģa enerģētiskās
Liepājas pedagoģiskā
iekārtas
akadēmija, Pedagogs
profesionālajās izglītības
iestādēs
Maskavas Politehniskais
Institūts,radioinženieris.
Liepājas Jūrniecības koledža,
Kuģa elektroiekārtas
kuģu mehāniķis. Mehāniķis uz
iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno
dzinēju jaudu mazāku par
1000kW.
Daugavpils universitāte,
humanitāro zinātņu bakalaura
Latvijas kuģniecības
grāds vēsturē;
vēsture
Liepājas Universitāte, maģistra
akadēmiskais grāds pedagoģijā.
Liepājas Jūrniecības skola,
Līderisms un kuģa
tehniķis-kuģu vadītājs,
tiltiņa komandas vadība Kapteinis uz kuģiem 3000BT un
lielākiem.
Liepājas Jūrniecības skola,
radiotehniķis.
Liepājas Jūrniecības koledža,
GMDSS; AIS
kvalifikācija-kuģu vadītājs.
Sardzes stūrmanis uz kuģiem
500BT un lielākiem.

13. tabula
Sadalījums pēc akadēmiskās kvalifikācijas
Kvalifikācija
Lektori
Asistenti

Skaits
17
10

%
63
37
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Kopā

27

100

6.2. Akadēmiskā personāla metodiskais un pētnieciskais darbs
Koledžas akadēmiskais personāls veic metodisko darbu: tiek aktualizētas studiju
kursu programmas, izstrādāti pārbaudes un patstāvīgie darbi, studiju darba izpildes
metodiskie norādījumi, pilnveidoti izdales materiāli, veidoti dažādi studiju materiāli.
Koledžas akаdēmiskais personāls iesaistās pētnieciskajā darbā kopā ar studentiem
kvalifikācijas prakses ietvaros un izstrādā pētniecisko darbu tēmas.
6.3. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšana
Mācību process sastāv no mācīšanas un mācīšanās. Akadēmiskā personāla
uzdevums ir kvalitatīvi un prasmīgi vadīt studenta darbību mācību vielas apguvē, lai
sasniegtu studiju programmās izvirzītos specifiskos mērķus un uzdevumus.
Studiju programmu akadēmiskā personāla attīstības pamatuzdevumi:
 motivēt esošo akadēmisko personālu celt zinātniskās izglītības līmeni un
kvalifikāciju;
 papildināt akadēmisko personālu ar jauniem speciālistiem;
 nodrošināt akadēmiskā personāla līdzdalību projektos, semināros un vietējās un
starptautiskajās konferencēs;
 rast iespēju sūtīt akadēmisko personālu uz kvalifikācijas celšanas kursiem;
 stimulēt akadēmiskā personāla tālāku izglītību un stažēšanos, arī ārzemēs;
 piesaistīt vies docētājus programmas darbā.
Akadēmiskā personāla kvalitatīvo darbību veicināt:
 stimulējot labvēlīgu psiholoģisko klimatu kolektīvā;
 modernizējot akadēmiskā personāla darbavietas, apgādājot tās ar datoriem un
datu/video projektoriem;
 nodrošinot akadēmisko personālu ar iespēju izmantot kopēšanas aparatūru;
 nodrošinot akadēmisko personālu ar jaunāko speciālo literatūru.
Attīstība pašnovērtējuma, patstāvīgas darbības un lēmumu pieņemšanas prasmēs
veicina attieksmju veidošanos un vērtību izpratni, kas nepieciešama profesionālajai
izaugsmei.
Saskaņā ar attīstības plānu LJK notiek regulāra akadēmiska personāla
kvalifikācijas paaugstināšana.
Koledža turpina popularizēt sevi kopumā un studiju programmas, lai
palielinātu potenciālo studentu skaitu un darba devēju interesi par Liepājas
Jūrniecības koledžu un studiju programmām. LJK organizē reklāmas un informatīvo
kampaņu visām tās realizētajām studiju programmām pēc iepriekš izstrādāta plāna.
Katru gadu LJK veido informatīvus rakstveida materiālus par studiju iespējām LJK.
Koledžā tiek organizētas informācijas dienas. Kopā ar studentu pašpārvaldi notiek
prezentācijas materiālu izveide, tuvāko rajonu un pilsētas skolu apmeklēšana.
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7. SVID analīze
1.
2.

3.
4.
5.

6.

1.

2.

3.

4.

 Stiprās puses
Stabili augsts studiju programmu pieprasījums starp pamatskolu un
vidusskolu absolventiem;
Studiju programmu atbilstība valsts izglītības standartiem un STCW
konvencijas Kodeksa prasībām, ņemot vērā 2010. gada Manilas
grozījumus;
Pietiekoši liels kvalificētu jūrnieku pieprasījums darba tirgū;
Laba sadarbība ar kruinga kompānijām jūras prakses organizēšanā;
Studiju programmas papildus nodrošina obligātus nepieciešamus
darbam jūrā kursus, studenti studiju laikā var dabūt sertifikātus
kompetences piešķiršanai.
Pietiekošs materiāltehniskais nodrošinājums ar navigācijas iekārtām,
mašīntelpas stimulatoriem, mācību līdzekļiem un literatūru, atbilstoši
IMO paraug kursu prasībām.
 Iespējas
Sadarbības paplašināšana ar partneriem – Latvijas un ārzemju
kruinga kompānijām, izglītības iestādēm un jūrnieku
centriem.
Piedalīšanas ESF projektos, Eiro Savienības fondu finansējumu
iesaistīšana koledžas materiāltehniskās bāzes pilnveidošanai un
mācību grāmatu rakstīšanai.
Jauno profesionālās jūrniecības izglītības programmu (matrožu,
motoristu) un jūrnieku mācību kursu programmu izstrāde un
īstenošana, lai paplašinātu koledžas darbības sfēru.
Absolventiem ir iespēja turpināt studijas ar LJK organizētajos
kursos, profesionalitātes pilnveidošanas programmā vadības līmenī.

8. Studiju programmu attīstības plāns

1.
2.
3.
4.
5.

 Vajās puses
Simulatoru darbavietu skaits praktisko uzdevumu izpildei
neatbilst koledžas studējošo skaitam.
Kvalifikācijas paaugstināšanas kursu trūkums specializēto
studiju kursu pasniedzējiem.
Nepietiekoša sadarbība ar ārvalstu izglītības iestādēm (apmaiņā
ar pasniedzējiem un studentiem).
Koledžas studentu nepietiekoša iesaistīšana ESF projektos,
Leonardo da Vinci, ERASMUS (apmaiņā ar studentiem).
Nepietiekošs studiju programmas metodiskais nodrošinājums

 Draudi
1. Budžeta vietu trūkums;
2. Mācību iestādes valsts finansējums nav pietiekams studiju
programmu materiāltehniskās bāzes regulārai atjaunošanai un
pilnveidošanai;
3. Potenciālo reflektantu maksātspējas līmeņa krišanās.
4. Profesionālās mācību literatūras latviešu valodā trūkums kuģu
vadītāju specialitātē;
5. Pasniedzēja nepietiekams atalgojums un prasības pret pedagoģisko
izglītību neļauj piesaistīt studiju programmas realizācijai jūrniecības
nozares speciālistus – kuģu vadītājus.
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1.virziens: Studiju (programmu) attīstība
Situāciju risinājumi
Darbības problēmu realizācijai
Moduļu studiju sistēma:
Veidot moduļu apmācības sistēmu:
 iespēja regulāru nodarbību studiju sistēmu vienlaikus īstenot ar
 izteikt studiju programmas un mācību kursu apjomus Eiropas
moduļu studiju sistēmu;
kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmas (ECTS)
 iespēja pilnveidot studiju programmas atbilstoši Boloņas
kredītpunktos, integrējot koledžas studiju programmas Boloņas
procesam, ieviest ECTS.
procesam;
 iespēja paaugstināt mācībspēku mobilitāti, iesaistot Latvijas un
 sagatavot koledžas studiju programmas, mācību kursu
ārzemju augstskolu docētājus, veicināt kvalificētā darbaspēka
programmas angļu valodā, ārzemju mācībspēku un studentu
migrāciju;
iepazīstināšanai ar programmu saturu.
 iespēja paaugstināt studentu mobilitāti, integrējot ārvalstu
 identificēt studiju programmas mācību kursus moduļu
studentus koledžas studiju programmās;
izveidošanai;
 iespēja paaugstināt studiju programmu konkurētspēju;
 sagatavot studiju moduļa(-u) aprakstu(-us);
 spēja lasīt lekciju, vadīt seminārus un projektus svešvalodā,
 piedāvāt studiju kursus un studiju moduļus partneraugstskolu
daļa programmas realizēt angļu valodā.
studējošajiem programmā ERASMUS;
 iesaistīt studiju moduļu īstenošanai partneraugstskolu
docētājus.
 pakāpeniski palielināt interneta izmantošanu, izvietot mājas
lapā studentiem nepieciešamas mācību materiālus;
 nodrošināt iespēju studēt ārpus koledža un ievest e-studiju.
Studiju programmas un mācību kursi:
Pilnveidot esošās programmas un paplašināt jūrnieku mācību kursu
 piedāvājums apgūt jaunas profesionālās augstākās izglītības
piedāvājumu:
programmas;
 izstrādāt un licencēt 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa
 spēja nodrošinot iepriekš iegūtās izglītības turpināšanu un
profesionālās tālākizglītības programmas „Matrozis”;
profesionālās pilnveides atbilstību izglītības attīstības un
 izstrādāt un saskaņot Jūrnieku reģistrā mācību kursu
sabiedrības vajadzībām;
programmas:
 spēja pilnveidot un uzturēt jūrniekiem zināšanu, prasmju un
- Kvalifikācijas uzturēšanas kursi (kuģu vadītājiem);
izpratnes līmeni;
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Naftas un ķīmijas tankkuģu kravas operāciju pamatkurss;
Sašķidrinātās gāzes tankkuģu kravas operāciju pamatkurss;
Naftas tankkuģu kravas operāciju paplašināts apmācības
kurss;
- Ķīmijas tankkuģu kravas operāciju paplašināts apmācības
kurss;
 pilnveidot profesionālās pilnveides programmas „Kuģu
vadītāju vadības līmeņa programma”
-

2. virziens. Starptautiskie sakari
Situāciju risinājumi
Sadarbība ar ārzemju izglītības iestādēm
 studiju programmu saskaņošana;
 studiju moduļu saskaņošana;
 mācībspēku apmaiņa;
 studentu apmaiņa.

Darbības problēmu realizācijai
 izpētīt sadarbības iespējas starp koledžu un potenciālām
partneraugstskolām ārzemēs;
 sagatavot studiju programmas un atsevišķus moduļus
saskaņošanai ar augstskolām;
 izpētīt iespējas piedalīties ERASMUS programmā;
 organizēt mācībspēku un studentu apmaiņas programmu ar
ārzemju augstskolām.

3. virziens. Infrastruktūras attīstība
Situāciju risinājumi
Darbības problēmu realizācijai
Studiju programmu materiāltehniskā bāze:
Studiju programmu materiāltehniskās bāzes papildināšana:
 nodrošināt koledžas studiju programmas ar mācību līdzekļiem
 veikt studiju programmu materiāltehniska aprīkojuma
un iekārtām atbilstoši STCW konvencijas prasībām un IMO
atbilstības izvērtējumu STCW konvencijas Kodeksa A-II/1
paraug kursu prasībām;
standarta prasībām, ņemot vērā 2010. gada Manilas
grozījumus;
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 papildināt koledžas bibliotēkas fondu ar studijām
nepieciešamiem mācību literatūras avotiem (textbooks),
videomateriāliem un IMO normatīvo dokumentāciju (IMO
references) atbilstoši IMO paraugkursu prasībām;
 veikt esošo navigācijas trenažieru modernizāciju, palielināt
darbavietu skaitu, lai nodrošinātu studiju procesu koledžas
grupām;
 iegādāt lejamkravas operāciju trenažieru;
 papildināt esošo mašīntelpas trenažieru (ERS) ar kuģa centrāla
vadības pults imitāciju;
 apvienot koledžā esošos trenažierus un stimulatorus, izveidot
kopīgu kuģu trenažieru centru, kurā nodrošināt apmācību
jūrniekiem un studentiem (virtuālais kuģis);
 rekonstruēt mācību telpas;
 modernizēt mehānisku darbnīcu, aprīkot ar iekārtām prakses
uzdevumu veikšanai;
 aprīkot mācību telpas ar datoriem, multimedijiem
nepieciešamiem mācību līdzekļiem.
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1.pielikums
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