Informācija par uzņemšanas procedūru
Latvijas Jūras akadēmijas (LJA) Jūrskolā
Saskaņā ar “Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma” 29.panta Jūrnieku
veselības atbilstība darbam uz kuģa (1) daļu: “Jūrniekam, kurš gatavojas iegūt
profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu vai kurš ir nodarbināts vai vēlas sākt
darbu uz kuģa, ir jābūt derīgam ārsta izsniegtam atzinumam par veselības atbilstību
darbam uz kuģa”, LJA Jūrskolas reflektantam Uzņemšanas komisijai ir jāiesniedz
derīgs jūrnieku ārsta izsniegts atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību
darbam uz kuģa izraudzītajā specialitātē.
Jūrnieka ārsta komisiju Jūs varat iziet pie jebkura Jūrnieku Reģistra atzīta jūrnieku
ārsta, kas ir norādīti šeit. LJA ir noslēgusi sadarbības vienošanos ar SIA
“DIPLOMĀTISKĀ SERVISA MEDICĪNAS CENTRS” (turpmāk SIA “DSMC”), saskaņā
ar kuru reģistrētam LJA Jūrskolas reflektantam par vizīti pie jūrnieku ārsta tiks piemērota
atlaide. Pirms vizītes SIA “DSMC” reflektantam ir jāreģistrējas šeit. Sākot ar 17.06.2019.
katru dienu plkst. 21.00 reģistrācijas saraksts tiks nosūtīts SIA “DSMC”.
Dodoties uz SIA “DSMC” līdzi jāņem:
•
•
•
•
•
•
•

izraksts no personas ambulatorās kartes par pārciestām slimībām un traumām vai
izziņa no slimības vēstures;
pilna asins aina, urīna analīzes rezultāti;
elektrokardiogrammas rezultāti;
plaušu rentgenogramma;
psihiatra atzinums par personas veselības stāvokli (par to, ka nesastāvat uzskaitē);
narkologa atzinums par personas veselības stāvokli (par to, ka nesastāvat
uzskaitē);
personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

Pirms došanās pie SIA “DSMC” jūrnieka ārsta, Jums ir jāsazvanās ar medicīnas centra
reģistratūru (tālr. 67229942), un jāpiesaka sava vizīte, informējot reģistratūras darbinieku,
ka Jūs vēlaties stāties LJA Jūrskolā. Ja Jūsu uzvārds būs reģistrācijas lapā, Jums tiks
piemērota pakalpojuma maksa 10,- eiro apmērā, pretējā gadījumā Jums piemēros maksu
pēc SIA “DIPLOMĀTISKĀ SERVISA MEDICĪNAS CENTRS” cenrādī norādītajām
cenām: https://www.dsmc.lv/lv/arodmedicina/jurnieku_arodprakse/
Jūrnieku ārsta izsniegtā izziņa ir derīga 12 mēnešus no tās izsniegšanas dienas.
LJA Jūrskolas mācību reflektantus reģistrē un dokumentus pieņem no 2019.gada
25.jūnija līdz 2019.gada 25.jūlijam. Dokumentus reflektants iesniedz personīgi vecāku
klātbūtnē. Ja reflektants dokumentus personīgi iesniegt nevar, to var izdarīt cita persona,
kura uzrāda apstiprinātu pilnvaru.
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25.jūnijā no plkst. 10:00 līdz 15:00;
27.jūnijā no plkst. 10:00 līdz 15:00;
2.jūlijā no plkst. 10:00 līdz 15:00;
4.jūlijā no plkst. 10:00 līdz 15:00;
9.jūlijā no plkst. 10:00 līdz 15:00;
11.jūlijā no plkst. 10:00 līdz 15:00;
16.jūlijā no plkst. 10:00 līdz 15:00;
18.jūlijā no plkst. 10:00 līdz 15:00;
23.jūlijā no plkst. 10:00 līdz 15:00;
25.jūlijā no plkst. 10:00 līdz 13:00;
UZŅEMŠANAS KOMISIJAS sēde notiks 25.jūlijā plkst. 13:00.
Mācības LJA Jūrskolā notiek valsts valodā.
* JS uzņem Latvijas Republikas pilsoņus un personas, kurām ir Latvijas Republikas izdota
nepilsoņa pase, kā arī personas, kurām ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja.
* JS uzņem personas pēc Latvijā un ES atzītas vispārējās vai profesionālās pamatizglītības
ieguves līdz 24 gadu vecumam, izņemot personas, kas pamatizglītību ieguvušas speciālās
pamatizglītības programmā. Pamatizglītību apliecinošajā dokumentā vērtējums nedrīkst
būt zemāks par 4 (gandrīz viduvēji) šādos mācību priekšmetos: latviešu valodā,
matemātikā, fizikā, ķīmijā, angļu valodā, sportā.
* Ne mazāk kā puse no vietu skaita ir paredzētas Latvijas Republikas novadu un pilsētu
(izņemot Rīgu) mācību iestāžu absolventiem.
* Reflektantiem jāuzrāda personu apliecinošais dokuments un jāiesniedz šādi dokumenti:
• iesniegums;
• pamatizglītību apliecinošs dokuments (kopija);
• derīgs jūrnieku ārsta izsniegts atzinums par personas veselības stāvokļa
atbilstību darbam uz kuģa izraudzītajā specialitātē

• 4 fotogrāfijas (3 x 4 cm).
*JS uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā apliecības par pamata izglītību vidējo vērtējumu
šādos mācību priekšmetos: latviešu valodā, angļu valodā, matemātikā, fizikā, ķīmijā,
sportā. Ja vairākiem reflektantiem ir vienāds vidējais vērtējums, uzņemšanu nosaka šāds
papildus kritērijs: atzīmju summa pamatizglītības dokumentā matemātikā, latviešu valodā
un angļu valodā.
* Reflektantus ieskaita JS pēc Uzņemšanas komisijas lēmuma ar LJA rektora rīkojumu.
* LJA iespēju robežās nodrošina JS izglītojamos ar dienesta viesnīcu.
* JS izglītojamie saņem stipendiju.

