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Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijai
Latvijas Jūrniecības savienībai
Par Latvijas Jūras akadēmijas rektori
Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija) ir saņēmusi Latvijas
Kuģu kapteiņu asociācijas (turpmāk – LKKA) vēstuli Nr. 1/22 “Par neuzticības
izteikšanu Latvijas Jūras akadēmijas rektorei” un Latvijas Jūrniecības savienības
(turpmāk – LJS) vēstuli “Par neuzticības izteikšanu Latvijas Jūras akadēmijas
rektorei” .
LKKA 2022. gada 24. februāra Padomes sēdē tika skatīts jautājums par
izglītības kvalitāti Latvijas Jūras akadēmijā (turpmāk – akadēmija) pēdējo divu gadu
laikā, kurā norādīts, ka pēdējos gados akadēmijas vadības līmenī netiek pievērsta
vajadzīgā uzmanība mikroklimatam iestādē, izglītības procesam un kvalitātei. Ar
attieksmi pret izglītības jautājumiem nav apmierināti nedz speciālo priekšmetu
pasniedzēji, nedz paši studenti. Asociācijas biedri uzskata, ka akadēmijas rektore
nav pietiekoši pieredzējusi un kompetenta, lai vadītu akadēmiju, ir pazaudējusi
saikni ar nozari, bez kuras atbalsta nav iespējams sagatavot tik sarežģītas un
starptautiski reglamentētas profesijas speciālistus.
2022. gada 24. februārī LJS valdes sēde tika sēdē tika skatīts jautājums par
Latvijas jūrniecības izglītību un Izglītības un zinātnes ministrijas virzīto jūrniecības
izglītības iestāžu reorganizāciju, kā arī pastāvošajiem draudiem augstākās
jūrniecības izglītības saglabāšanai Latvijā. Ņemot vērā, ka akadēmijas vadība nav
veikusi nepieciešamos pasākumus akadēmijas autonomijas nodrošināšanai, kā arī
vadībai trūkst izpratnes un tā nespēj nodrošināt atbilstošu akadēmijas pārvaldību,
Latvijas Jūrniecības savienības valde pieņēma lēmumu izteikt neuzticību akadēmijas
rektorei Kristīnei Carjovai.
Ministrija skaidro, ka Augstskolu likuma 17. panta devītajā daļā minēti
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apstākļi, kuriem, iestājoties rektoru atceļ no amata, un tie ir – ja rektora darbībā
konstatēti likuma pārkāpumi vai arī ir būtiski apdraudēta viņa reputācija un tas var
kaitēt valsts augstskolas darbībai, ja rektors nenodrošina augstskolas attīstības
stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu vai arī ir zaudējis augstskolas padomes vai
senāta uzticību. Rektora atcelšanu no amata var rosināt augstskolas padome, senāts
vai satversmes sapulce. Ministrijas ieskatā, nav iestājušies augstāk minētie apstākļi,
lai izskatītu jautājumu par K.Carjovas atcelšanu no amata.
Ar Ministru kabineta 2018.gada 10.jūlija rīkojumu Nr. 305 “Par Kristīni
Carjovu”, K.Carjova tika apstiprināta par akadēmijas rektori. Kopš K.Carjova ir
akadēmijas rektore, pretēji norādītajam ir nozīmīgi uzlabojušies akadēmijas
pamatdarbības rādītāji, tostarp piesaistītais finansējums infrastruktūras, STEM
programmu materiāltehniskās bāzes attīstībai un pētniecībai. Papildus, vēlamies
vērst LKKA un LJS uzmanību, ka pamatproblēmas akadēmijā ir radušās laika posmā
pirms K.Carjova ir stājusies rektores amatā.
Akadēmiju atbalsta un tās sniegumu novērtē šādas organizācijas un uzņēmumi
– Latvijas Kuģu apkalpju komplektēšanas kompānija, Rīgas Brīvostas pārvalde, SIA
BSM, BaltCrew Agency OU, SIA LAPA Ltd, SIA LSC un citi, kas ir gatavi arī
turpmāk stiprināt sadarbību akadēmiju un veicināt jūrniecības tradīciju
nepārtrauktību Latvijā.
Ministrija aicina LKKA un LJS biedrus uz turpmāku konstruktīvu un uz
attīstību vērstu sadarbību kvalitatīvas jūrniecības nodrošināšanā Latvijā. Kā arī
akadēmija ar 2022. gada 3. marta vēstuli Nr. 02-16-2/44 ir norādījusi, ka ir gatava
turpmākām sarunām, ieskaitot diskusijas par jūrniecības izglītības iestāžu
konsolidācijas iespējamajiem risinājumiem, lai kopīgiem spēkiem virzītu jūrniecības
izglītību uz izcilību visaugstākajā līmenī, to nemitīgi pilnveidotu, atbilstoši
starptautisko standartu prasībām.
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