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2021. gada 28. oktobrī, protokols Nr.3
LIEPĀJAS JŪRNIECĪBAS KOLEDŽAS
2022./2023. STUDIJU GADA UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI
Vispārīgie noteikumi

I.

1. Liepājas Jūrniecības koledžas (turpmāk – LJK) 2022./2023. studiju gada uzņemšanas
noteikumi izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 45.,46.,47., 83.,84.,85. panta prasībām,
10.10.2006.g. MK noteikumiem Nr. 846 „Noteikumi par prasībām, kritērijiem un
kārtību uzņemšanai studiju programmās ” un Liepājas Jūrniecības koledžas nolikumu
12.4.punktu.
2. Noteikumi nosaka uzņemšanas kārtību un vērtēšanas kritērijus Liepājas Jūrniecības
koledžas 2022./2023.studiju gadam.
3. Tiesības studēt LJK ir katram Latvijas pilsonim un Latvijas nepilsonim, kā arī
ārzemniekam. Lai studētu LJK, nepieciešama dokumentāri apliecināta un Latvijā
atzīta studiju programmas prasībām atbilstoša iepriekšējā izglītība.
4. Tiesības studēt LJK ir vienādas Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim, Eiropas
Savienības pilsonim, Eiropas ekonomiskās zonas pilsonim vai Šveices Konfederācijas
pilsonim, un Eiropas Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir derīga
uzturēšanās atļauja.
5. Tiesības studēt koledžā ārzemniekiem, kuri nav minēti 3. un 4. punktā par pilna laika
studējošajiem, ja starptautiskie līgumi neparedz citu kārtību, var uzņemt koledžā,
ievērojot šādus noteikumus:


ārzemnieku vidējās izglītības dokumentiem jāatbilst Latvijas standartiem.
Ārzemnieku vidējās izglītības dokumenti tiek pārbaudīti Augstskolas likuma 85.
pantā noteiktajā kārtībā;
 ārzemnieku zināšanām jāatbilst koledžas uzņemšanas noteikumu prasībām;
 ārzemniekiem pietiekami labi jāprot valsts valoda;
 mācību maksu ārzemnieki maksā koledžai atbilstoši līgumam, ko koledža
noslēgusi ar viņiem, taču tā nedrīkst būt zemāka par mācību izdevumiem.
6. Studējošo uzņemšanu nodrošina koledžas uzņemšanas komisija, kuras darbība notiek
saskaņā ar koledžas padomes apstiprinātu nolikumu.
7. Uzņemšanas komisijas sastāvu apstiprina ar koledžas direktora rīkojumu.
8. Visus jautājumus par uzņemšanu koledžā lemj uzņemšanas komisija.

9. Uzņemšanas komisija veic šādas darbības:
 sniedz informāciju pretendentiem par studiju programmām, par uzņemšanas kārtību,
kā arī par reflektantu tiesībām un pienākumiem;
 pieņem uzņemšanai nepieciešamos dokumentus;
 veic nepieciešamās darbības reflektanta reģistrācijai;
 veic pārbaudi par reflektantu atbilstību uzņemšanas nosacījumiem (prasībām);
 pieņem lēmumu, uz kura pamata LJK direktors imatrikulē studentus, kuri atbilst
izvirzītajām uzņemšanas prasībām.
 noformē līgumus par izglītības iegūšanu.
10. Koledža 2022./2023. studiju gadam organizē:
 uzņemšanu profesionālās vidējās izglītības programmās mācībām klātienē, kas dod
iespēju iegūt 3.līmeņa profesionālo kvalifikāciju un realizēt to 4 gados;
 uzņemšanu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās, kas
dod iespēju iegūt 4.līmeņa profesionālo kvalifikāciju un realizēt to 2-3 gados (3-4
gados nepilna laika programmās);
II.

Uzņemšana profesionālās vidējās izglītības programmās

11. Uzņemšanas noteikumi nosaka valsts finansēto vietu skaitu, prasības reflektantiem,
ieskaitīšanas kārtību un uzņemšanas organizāciju LJK.
12. LJK uzņem izglītojamos, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu
„Par valsts finansēto vietu skaitu uzņemšanai akreditētās profesionālās izglītības
programmās profesionālās izglītības iestādēs 2022. gadā septembrī".
13. Uzņem izglītojamos – LR pilsoņus un pastāvīgos iedzīvotājus pēc vispārējās
pamatizglītības klātienes nodaļā ar apmācību latviešu valodā no valsts budžeta
apmaksātās mācību grupās šādās akreditētas vidējās profesionālās izglītības
programmās:
Iepriekšējā
Mācību
Izglītības programma
Kvalifikācija
izglītība
ilgums (gadi)
(klases)
Jūras transports

Sardzes stūrmanis uz kuģiem,
mazākiem par 3000 BT

9

4

Sardzes mehāniķis uz kuģiem ar
Kuģu mehānika
galveno dzinēju jaudu, mazāku par
9
4
3000 kW
14. Uzņemšanas procedūru organizē un vada LJK direktora norīkota uzņemšanas
komisija, kura darbojas uz šīs kārtības pamata.
15. Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:
 Pieteikums mācībām (LJK veidlapa);
 uzrādot pamatizglītības apliecību un sekmju izrakstu;
 uzrādot medicīnisku izziņu par personas veselības stāvokļa atbilstību darbam uz kuģa
izraudzītajā specialitātē MK 2014. g. 3. jūnija noteikumi Nr.273 "Noteikumi par
jūrnieku veselības atbilstību darbam uz kuģa" (2.1 pielikums);
 2 fotogrāfijas (3 x 4 cm);
 uzrādot pasi vai personu apliecinošu dokumentu.
16. Dokumentus pieņem no 2022. gada 4. jūlija līdz 29. jūlijam, Uzņemšanas komisija:
Uliha iela 5, Liepāja, LV-3401, tālr. +371 63424880; mob. +371 29130491, e-pasts:
kanceleja@ljk.lv Pirmdienās - ceturtdienās no plkst 10.00 – 16.00; piektdienās
no plkst 10.00 – 14.00.

17. Izņēmuma gadījumā ar direktora rīkojumu dokumentu pieņemšanas termiņu var
pagarināt, saskaņojot ar IZM.
18. Dokumentu pieņemšana mācībām valsts finansētajās profesionālās izglītības
programmās ir bez maksas.
19. Reflektantiem izvirzītās prasības – pamatizglītības apliecības sekmju izrakstā mācību
priekšmetos: matemātka, fizika, ķīmija, angļu valoda, latviešu valoda - atzīme nav
zemāka par 4 ballēm.*
20. LJK uzņemšana notiek bez iestājpārbaudījumiem konkursa kārtībā, ņemot vērā
vērtējumu summu pamatizglītības dokumentā matemātikā, latviešu valodā, un angļu
valodā un izglītības dokumenta vidējo vērtējumu.
21. Ārpus konkursa LJK uzņem bāreņus, bez vecāku gādības palikušos bērnus, ja
veselības stāvoklis atļauj apgūt izvēlēto izglītības programmu, pamatojoties uz
personas iesniegtajiem dokumentiem.
22. Reflektantus ieskaita LJK pēc uzņemšanas komisijas lēmuma ar direktora rīkojumu.
23. Ar uzņemšanas komisijas lēmumu par ieskaitīšanu LJK izglītojamo skaitā reflektanti
tiek iepazīstināti līdz 2022.gada 1.augustam.
24. Ieskaitīšana mācību gada laikā 1.,2.,3. un 4.kursā var notikt izņēmuma gadījumos LJK
apstiprinātā finansējuma ietvaros. Ieskaitīšanas datumu personām, kuras iesniegušas
nepieciešamos dokumentus mācību gada laikā, nosaka ar LJK direktora rīkojumu.
25. Izglītības programmu īstenošanu LJK sāk 1.septembrī.
26. Personas, kuras 10 dienu laikā bez attaisnojoša iemesla nav sākušas mācības LJK, ar
direktora rīkojumu atskaita no izglītojamo skaita.
27. Beidzot LJK, izglītojamais iegūst profesionālo vidējo izglītību ar tiesībām iestāties
augstskolā.
28. LJK veic izmaiņas uzņemšanas noteikumos saskaņā ar izmaiņām likumdošanā, lai
nodrošinātu to atbilstību normatīvajiem aktiem. Visas izmaiņas tiek atspoguļotas LJK
mājaslapā: www.ljk.lv
29. LJK izglītojamajiem ir dienesta viesnīca, kuras maksu nosaka 17.09.2013.g. MK
notekumi Nr.887 „Liepājas Jūrniecības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis”.
30. LJK izglītojamie saņem stipendiju.
III.

Uzņemšana pirmā
programmās

līmeņa

profesionālās

augstākās

izglītības

studiju

31. LJK īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas. Reflektantu
uzņemšana pilna un nepilna laika studiju programmās notiek uz vispārējās vidējās un
vidējās profesionālās izglītības bāzes.
32. LJK īsteno akreditētas pilna laika un nepilna laika pirmā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības programmas:
Studiju programmas
nosaukums
Jūras transports kuģu mehānika
Jūras transports

Iegūstamā
kvalifikācija
Kuģu
mehāniķis
Kuģu vadītājs

Kuģu mehānika

Kuģu
mehāniķis
Kuģu vadītājs

Kuģu vadīšana
Starptautisko
pārvadājumu
organizācija

Loģistikas
speciālists

Studiju ilgums
Pilna laika
2 gadi (80
KP)
2 gadi (80
KP)
3 gadi (120
KP)
3 gadi (120
KP)
2 gadi (80
KP)

Nepilna laika
3 gadi (80 KP)
3 gadi (80 KP)
4 gadi
KP)
4 gadi
KP)
3 gadi
KP)

* katrs konkrētais gadījums tiek izvērtēts atsevišķi.

(120
(120
(80

Iepriekšējā izglītība
Vidējā profesionālā
izglītība
(kuģu
mehāniķu vai kuģu
vadītāju diploms)
Vispārējā
vidējā
izglītība ( atestāts)

33. Līdz dokumentu iesniegšanas sākumam katrā pilna laika studiju programmā tiek
noteikts valsts budžeta finansēto un maksas studiju vietu skaits.
34. Pilna laika studijas studentiem tiek apmaksātas no valsts budžeta vai citiem
līdzekļiem.
35. Nepilna laika studijas ir par maksu, kuru pilnībā sedz juridiskas vai fiziskas personas
saskaņā ar līgumiem, ko koledža noslēdz ar pretendentu.
36. Reflektanti, kuri pēc atskaitīšanas no koledžas valsts budžeta apmaksātām studiju
vietām koledžā stājas atkārtoti vai otras augstākās izglītības apguvei, var pretendēt
tikai uz maksas studiju vietu.
37. Reflektantu reģistrācija notiek LJK uzņemšanas komisijas darba laikā.
38. Reflektantu reģistrācija studiju gada pilna/nepilna laika studijām koledžā sākas no
2022. g. 4. jūlija, izņemot, ja spēkā esošajos normatīvajos aktos ir noteikts savādāks
termiņš.
39. Prasības reflektantiem ar vidējo izglītību:
 nokārtoti valsts centralizētie eksāmeni (VISC) matemātikā, latviešu valodā un
angļu valodā. Iesniegumus pieņem no reflektantiem, kuriem vidējās izglītības
atestāta sekmju izrakstā nevienā mācību priekšmetā vērtējums nav zemāka par
4 ballēm.
40. Prasības reflektantiem ar profesionālo vidējo izglītību:
 reflektantu uzņemšanai konkrētā studiju programmā tiek ņemti vērā vērtējumi
kuģu vadītāju vai kuģu mehāniķu diplomā par vidējo profesionālo izglītību vai
3. profesionālās kvalifikācijas līmeni.
41. Reflektantus ar vispārējo vidējo izglītību pilna laika studijām Koledžā imatrikulē
konkursa kārtībā, ņemot vērā:
 vidējo vērtējumu vispārējās vidējās izglītības atestātā;
 summējot centralizēto eksāmenu vērtējumu latviešu valodā, angļu valodā un
matemātikā.
42. Veidojot konkursa rezultātus, centralizēto eksāmenu vērtējumus pielīdzina šādi:
Centralizēto
eksāmenu
Centralizēto eksāmenu
Vērtējums 10 ballu Vērtējums 5 ballu
vērtējums no vērtējums līdz 2012.
sistēmā
sistēmā
2013. gada gadam (līmeņos)
(procentos)
92-100
A
10
5
84-91
A
9
5
73-83
B
8
4
62-72
C
7
4
46-61
D
6
3
30-45
D
5
3
15-29
E
4
3
5-14
F
3
2
43. Reflektantus ar profesionālo vidējo izglītību pilna laika studijām koledžā imatrikulē
konkursa kārtībā, ņemot vērā:

centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu;

iegūtos vērtējumus šādos mācību priekšmetos:
 kuģu vadītāju nodaļa:
jūrniecības angļu valoda;
navigācija un locija;
kuģa sardzes dienests;
jūras tiesības.
 kuģu mehāniķu nodaļa: jūrniecības angļu valoda;
kuģu palīgmehānismi;

kuģu iekšdedzes dzinēji;
kuģu elektroiekārtas.
44. Ārpus konkursa pilna laika studijām ar vispārējo vidējo izglītību par valsts budžeta
finansējumu uzņem reflektantus, kuriem ir darba pieredze uz kuģiem ar 12 mēnešu
jūras cenzu.
45. Ārpus konkursa pilna laika studijām par valsts budžeta finansējumu uzņem
reflektantus, kuri ir Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas akceptēto
starptautisko un republikas olimpiāžu pirmo triju vietu ieguvēji pēdējo trīs mācību
gadu laikā matemātikā, latviešu valodā un angļu valodā.
46. Ārpus konkursa pilna laika studijām par valsts budžeta finansējumu uzņem
reflektantus, kuriem ir tiesības uz valsts noteiktajiem atvieglojumiem (bāreņus un
bērnus, kuri palikuši bez vecāku aprūpes).
47. Informāciju par uzņemšanas procesu, reģistrāciju un konkursa rezultātiem var saņemt
koledžas uzņemšanas komisijā pa tālruni +371 63424880, mob. +371 29130491 vai
rakstot uz e-pastu kanceleja@ljk.lv, vai koledžas mājaslapā www.ljk.lv →
uzņemšana.
48. Uzņemšana pilna laika studijās:
1. Pilna laika studijās reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:
 pieteikums studijām (LJK veidlapa);
 uzrādot izglītības dokumentu un sekmju izrakstu;
 uzrādot VISC eksāmenu sertifikātu matemātikā, angļu valodā un latviešu
valoda;
 uzrādot pasi vai personu apliecinošu dokumentu;
 ja notikusi personas uzvārda maiņa – uzrādot dokumentu par uzvārdu maiņu;
 uzrādot medicīnisku izziņu par personas veselības stāvokļa atbilstību darbam
uz kuģa izraudzītajā specialitātē MK 2014. g. 3. jūnija noteikumi Nr.273
"Noteikumi par jūrnieku veselības atbilstību darbam uz kuģa" (2.1
pielikums) – (“Kuģu mehānika” un “Kuģu vadīšana” programmu
reflektantiem);
 uzrādot medicīnisku izziņu Nr.027/ u forma - (“Starptautisko pārvadājumu
organizācija” programmas reflektantiem);
 2 fotogrāfijas (3 x 4 cm);

reflektantu reģistrācijas maksa – EUR 19,30 (www.ljk.lv → Uzņemšanas
noteikumi);
2. Reflektantu reģistrācija un uzņemšana pilna laika studijās pirmajā gadā pēc vidējās
izglītības iegūšanas tiek uzsākta Ministru kabineta noteiktajā termiņā.
3. Imatrikulācija pilna laika studiju programmās tiek veikta līdz 2022. g. 31. augustam.
49. Uzņemšana nepilna laika studijās:
1. Tiesības studēt LJK nepilna laika studijās ir 3.-5. punktā minētām personām:
kuģu mehāniķu nepilna laika studiju programmās tiek uzņemtas personas:
 ar vidējo profesionālo jūrniecības izglītību (jūrskolu absolventi) vai;
 ar vidējo izglītību un sardzes vai kvalificēta sardzes motorista profesionālo
kvalifikāciju un ar 12 mēnešu jūras cenzu;*
kuģu vadītāju nepilna laika studiju programmās tiek uzņemtas personas:
 ar vidējo profesionālo jūrniecības izglītību (jūrskolu absolventi) vai;
ar vidējo izglītību un sardzes vai kvalificēta sardzes matroža profesionālo
kvalifikāciju un ar 12 mēnešu jūras cenzu;*
starptautisko pārvadājumu organizācijas – loģistikas speciālistu nepilna laika studiju
programmā tiek uzņemtas personas:
 ar vidējo izglītību vai vidējo profesionālo izglītību.
* katrs konkrētais gadījums tiek izvērtēts atsevišķi.

2. Reģistrējoties studijām, reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:
 pieteikums studijām (LJK veidlapa);
 uzrādot izglītības dokumentu un sekmju izrakstu. Reflektanti, kuri izglītību
ieguvuši ārvalstīs: 1) veic akadēmisko grādu un diplomu, kā arī vidējo
izglītību apliecinošo dokumentu ekspertīzi Latvijā, izņemot starpvalstu
līgumos noteiktos gadījumus. Ekspertīzi veic Latvijas Akadēmiskās
informācijas centrs; 2) veic ārvalstīs izsniegtā izglītības dokumenta
legalizāciju, ja izglītības dokuments ir izsniegts ārvalstī, kura ir 1961. gada 5.
oktobra Hāgas konvencijas „Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas
prasības atcelšanu” dalībvalsts; dokumentam nepieciešams apliecinājums
(apostille), ko veic izdevējvalsts kompetentā institūcija. Pārējo valstu izdotos
izglītības dokumentus legalizē izdevējvalsts kompetentā iestādē vai
izdevējvalsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā un pēc tam
Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā attiecīgajā
valstī vai Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā;
 uzrādot pasi vai personu apliecinošu dokumentu;
 ja notikusi personas uzvārda maiņa – uzrādot dokumentu par uzvārdu maiņu;
 uzrādot jūrnieku pasi;
 uzrādot motorista/matroža apliecību;
 uzrādot medicīnisku izziņu;
 2 fotogrāfijas (3 x 4 cm);
 norīkojums no kruinga kompānijas vai uzņēmumiem (ja jūras cenzs ir 6
mēneši).
3. Reflektantu reģistrācijas maksa – EUR 19,30.
4. Reflektantu uzņemšana notiek 41.- 43. punktā noteiktajā konkursa kārtībā. Konkurss
notiek, summējot punktus.
5. Koledža konkursa kārtībā imatrikulē studiju vietu skaitam atbilstošu reflektantu skaitu.
Konkursu var nerīkot tajā gadījumā, ja reflektantu skaits nepārsniedz LJK padomē
apstiprināto studējošo vietu skaitu.
6. Reflektantus imatrikulē pamatojoties uz koledžas direktora rīkojumu, kurš tiek izdots
saskaņā ar uzņemšanas komisijas lēmumu.
7. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.932 (2004.11.16.) „Studiju uzsākšanas
kārtība vēlākos studiju posmos” studijām vēlākajos studiju posmos var pieteikties
personas, kuras iepriekš studējušas citās augstākās izglītības iestādēs vai koledžās.
8. Reflektantu reģistrācija nepilna laika studijās tiek uzsākta 2022. gada 4. jūlijā un
notiek līdz 2022. gada 23. septembrim. Reflektantam jānoslēdz līgums par studijām
un saskaņā ar līgumu koledžas kontā jāiemaksā pirmā studiju maksa.
9. Imatrikulācijas nepilna laika studijām notiek līdz 2022. g. 30. septembrim.

IV.

Studiju maksa

50. Reflektantiem, kuri studē par maksu, par studijām 4. kvalifikācijas līmeņa
profesionālās studijās noteikta gada maksa:

Studiju maksa gadā
(EUR)
Pilna Nepilna Pilna
Nepilna
laika
laika
laika
laika
Pēc profesionālās vidējas izglītības
18.12.2021.
41 840
2
3
2380,00 1600,00

Studijas
programmas
Programmas Akreditācijas
nosaukums / piešķiramā
kods
termiņš
kvalifikācija

Studiju ilgums

“Jūras transports” /
kuģu vadītājs
“Jūras transports –
kuģu mehānika” / kuģu 41 525
16.06.2023.
2
mehāniķis
Pēc vispārējās vidējās izglītības
“Kuģu vadīšana” /
18.12.2021.
41 840
3
kuģu vadītājs
“Kuģu mehānika” /
41 525
16.06.2023.
3
kuģu mehāniķis
“Starptautisko
18.12.2021.
pārvadājumu organizācija”/ 41 840
2
loģistikas speciālists
V.

3

2380,00

1600,00

4

2380,00

1600,00

4

2380,00

1600,00

3

1600,00

1400,00

Uzņemšanas noteikumu spēks un pieejamība

51. Uzņemšanas noteikumi ir brīvi pieejami interesentiem visu kalendāro gadu koledžas
mājaslapā www.ljk.lv .
52. Saņemot licenci studiju programmai, uzņemšanas prasības iekļauj koledžas
uzņemšanas noteikumos.
53. LJK aktualizē (atjauno) uzņemšanas noteikumus nākamajam studiju gadam ne vēlāk
kā līdz kārtējā gada 31. oktobrim.
54. LJK veic izmaiņas uzņemšanas noteikumos saskaņā ar izmaiņām likumdošanā, lai
nodrošinātu to atbilstību normatīvajiem aktiem.
VI.

Apelācijas kārtība

55. Visas pretenzijas par uzņemšanas procesu tiek izskatītas pamatojoties uz reflektanta
iesniegumu, kas adresēts uzņemšanas komisijas priekšsēdētājam. Atbilde uz
iesniegumu tiek sagatavota 3 darba dienu laikā.
56. Trīs dienu laikā pēc konkursa rezultātu paziņošanas koledžas mājaslapā reflektantam
ir tiesības apstrīdēt uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem,
iesniedzot koledžas direktoram motivētu rakstisku iesniegumu.
57. Direktors izskata iesniegumu septiņu dienu laikā no tā saņemšanas brīža un rakstiski
informē iesniedzēju par pieņemto lēmumu.
58. Direktora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā
kārtībā.

