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Latvijas Jūrniecības savienībai
Informācijai:
Latvijas Ministru prezidentam
Krišjānim Kariņam
Satiksmes ministram
Tālim Linkaitim
Biedrībai "Latvijas Kuģu kapteiņu asociācija"
Latvijas Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrībai
Biedrībai "Latvian Crewing Companies Association"
Jūrniecības nozares viedoklis par jūrniecības izglītības reorganizāciju
Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija) ir saņēmusi Latvijas
Jūrniecības savienības (turpmāk – savienība) š.g. 9. maija vēstuli Nr.1/K-258
"Jūrniecības nozares viedoklis par jūrniecības izglītības reorganizāciju", ka arī
saistīto Ministru prezidenta š.g. 16.maija rezolūciju rezolūciju Nr. 7.8.5./2022-DOC1080-1388.
Ministrija pateicas savienībai par iespēju piedalīties tās pilnsapulcē un
skaidrot un pamatot jūrniecības izglītības institucionālo modeli.
Savienība vēstulē min, ka nav saņemts skaidrojums un pamatojums Liepājas
Jūrniecības koledžas un Latvijas Jūras akadēmijas reorganizācijai. Ministrija
atkārtoti skaidro, ka likumdevējs, pieņemot grozījumus Augstskolu likumā, kas
stājās spēkā 2021. gada 16. augustā, ir skaidri definējis kritērijus katram augstskolu
tipam. Ņemot vērā ministrijā veikto risku analīzi, ar ko iepazīstināja arī jūrniecības
nozari, pastāv augsts risks, ka Latvijas Jūras akadēmija nevarēs izpildīt Augstskolā
noteiktos kritērijus, kas definēti lietišķo zinātņu augstskolai. Neizpildot šos
kritērijus, augstskola zaudē tiesības izsniegt valsts atzītus izglītības dokumentus, kas
ir par pamatu dibinātājam to likvidēt. Lai novērstu šāda riska iestāšanos, ministrija
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virza Latvijas Jūras akadēmijas reorganizācijas rīkojumu, to pievienojot Rīgas
Tehniskajai universitātei, tādējādi nodrošinot jūrniecības izglītības ilgtspēju.
Vienlaikus ministrija respektē Transporta attīstības pamatnostādnēs 2021.–2027.
gadam noteikto – saglabāt autonomu jūrniecības izglītības sistēmu un nodrošināt
optimālu jūrniecības izglītības programmu klāstu, nodrošinot arī Liepājas
Jūrniecības koledžu Rīgas Tehniskajā universitātē aģentūras statusā. Šāda rīcība
nodrošina valsts dibinātu augstākās izglītības institūciju integrāciju.
Informējam, ka rīkojumā par reorganizāciju ir noteikts, ka Latvijas Jūras
akadēmija iekļausies struktūrvienības formā, kuras autonomiju regulēs tās darbības
nolikums.
Ministrija atkārtoti informē, ka reorganizācijas dokumenti ir sagatavoti,
ievērojot to izstrādes prasības. Ieguvumus un zaudējumus ministrija ir definējusi
atsevišķā prezentācijā, ko vairākkārt nozares pārstāvjiem ir prezentējusi. Ja
savienības biedru vidū ir kādi papildu jautājumi vai nepieciešams iepazīties ar šo
prezentāciju, aicinām vērsties pie šīs vēstules sagatavotāja.
Ministrija nepiekrīt, ka jautājums par reorganizāciju tiek virzīts steigā.
Jautājums par jūrniecības izglītības institucionālo modeli tiek diskutēts jau vairākus
gadus, uz kā pamata sagatavots rīkojuma projekts, kas nosūtīts saskaņošanai jau
2021.gada decembra mēnesī. Līdz ar ko ministrija ievēro labo praksi dokumentu
izstrādē un virzībā. Tostarp ministrija izveidoja darba grupu, diskutējot un meklējot
labākos risinājumus reorganizācijai, aicinot tajā piedalīties gan jūrniecības nozari,
gan iesaistītās augstākās izglītības institūcijas, gan Augstākās izglītības padomi.
Ministrija arī dara zināmu, ka Augstākās izglītības padome, izpildot tai
Augstskolā noteikto kompetenci, sniedza pozitīvu atzinumu reorganizācijas
procesam.
Ministrija pateicas savienībai par aktīvu iesaisti rīkojuma pilnveidē, kā arī
aicina uz sadarbību, lai nodrošinātu veiksmīgu reorganizācijas procesu, saglabājot
jūrniecības izglītības augsto kvalitāti un nostiprinot tās ilgtspēju.
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