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 Latvija – jūras valsts?

 Jūrnieki un kuģi šodien;

 Jūrnieka profesija;

Kā iegūt jūrnieka profesiju?

Jūrniecība Latvijā



Vai mums ir pamats tādam apgalvojumam?

Latvija – jūras valsts



Latvija – jūras valsts

10 ostas  - Rīga, Ventspils,Liepāja, 

Salacgrīva, Skulte, Mērsrags, Engure, 
Roja, Pāvilosta, Jūrmala

500 km - jūras robeža kilometros

63 milj. tonnu kravas pārkrauts 
Latvijas ostās 2016. gadā 

357 Latvijā reģistrēti kuģi (no tiem tikai 

27 kravas kuģi)

3 kuģu remonta rūpnīcas 



Latvija – jūras valsts

53 licencētas jūrnieku darbā 

iekārtošanas kompānijas;

13 000 aktīvo jūrnieku

Jūrniecības izglītības sistēma – 3 augstākās 

prof. izgl. iest., 2 vidējās prof. izgl. iest, 4
tālākizglītības iestādes, 8 jūrniecības MC;

LJA – jūras administrācija, kura nodrošina 

visu starptautisko saistību izpildi;



Jūrnieki

Ostas

Latvijas galvenā jūrniecības 
bagātība



Jūrnieki un Kuģi šodien

13 000 jūrnieku – tas daudz / maz ?



 Jūrnieki – 1 545 000;

Kapteiņi un virsnieki – 51%,

Ierindas jūrnieki – 49%;

(Visvairāk: Ķīnā – 243 635, Filipīnās – 215 500)

Kuģi (lielāki par 1000 BT) – 49 223;

(mazo kuģu skaits ir divreiz lielāks)

Jūrniecība pasaulē
(BIMCO, ICS, Equasis 2016.g. dati)

2016.g. – 20 000 virsnieku iztrūkums;
2025.g. virsnieku iztrūkumu prognozē līdz 150 000 !



Tirdzniecības flotes jūrnieki – 11 674 (12 724);

Katrs 167 (153) Latvijas iedzīvotājs, vai

katrs 76 (70) LV nodarbinātais!

Salīdzinājumam:

Filipīnās – katrs 232;

Ķīnā – katrs 5746;

Krievijā – katrs 1631;

bet Kiribati – katrs 50!

Latvijas jūrnieki pasaulē

Latvija ir viena no jūrniekiem bagātākajā valstīm uz 
1000 iedz. pasaulē! 



Kiribati



Latvijas jūrnieki – 01.01.2017

12 724

Visi 
jūrnieki

1050

Tirdzniecības 
flote

Iekšējie ūdeņi 
un zvejas kuģi

5 610

6 064

Kapteiņi un virsnieki

Ierindas jūrnieki

11 674

48%

52%

t.sk.: Tālbraucēji kapteiņi - 645

5,5%



Virsnieki – 31:

-kuģu vadītāji – 29;

-kuģu mehāniķi – 2;

 Ierindas jūrnieki – 424:

-apkalpojošais personāls – 403;

-matroži – 23;

Latvijas jūrnieki - sievietes



1.3% no ekonomiski aktīvajiem 
iedzīvotājiem

13%

54%

25%

13 000 
jūrnieki

0.6% no Latvijas iedzīvotājiem 
(katrs 153 ir jūrnieks)

Jūrnieku dzīvesvieta



Nodarbinātie Latvijas 
iedzīvotāji

893 300

Aktīvie Latvijas jūrnieki (tirdz.flote)

11 674

Vidējā bruto samaksa 
tautsaimniecībā (2016)

818 EUR mēnesī
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Ierindas jūrniekiem 

1200-2500 EUR mēnesī

Sardzes līmeņa virsniekiem

3200-4500 EUR mēnesī

Vadības līmeņa virsniekiem

6000-12000 EUR mēnesī

Kapteiņiem

7000-15000 EUR mēnesī

Latvijas jūrnieku nodarbinātības 
efektivitāte

1.3% no LV 
nodarbinātajiem

Gadā 1.3 
X vairāk

Gadā 2.7 
X vairāk

Gadā 4.6 
X vairāk

Gadā 5.3 
X vairāk



Darba vide uz kuģiem

• Vidējais komandas lielums - 20 cilvēki, 
multinacionāls kolektīvs, vismaz puse - virsnieki;

• Darba specifika – augsts riska faktors, darbs 
tālu no mājām, dzīve uz jūras;

• Uz kuģa – karoga valsts jurisdikcija;

• Vidējais reisa ilgums 3-4 mēneši;

• Kuģis – autonoma 
saimniecība, modernas 
tehnoloģijas, simtus 
miljonu vērta krava; 



Darba vide uz kuģiem

• Tu pats vari izvēlēties, cik mēnešus gadā strādāt, 
cik atpūsties. Dzimtenē tu vienmēr atvaļinājumā. 

• Augsts atalgojums;

• Iespēja redzēt, kas tur ir aiz horizonta.

• Komfortabli dzīves 
apstākļi;

• Kuģis ir tavas mājas. 
Lai arī kādā pasaules 
pusē tu būtu, mājas 
vienmēr ir blakus;





Kuģu tipi





Kuģa tiltiņš
Dzinēja 
kontroles telpa



Vidēja izmēra kuģa dzinējs



Vienmēr un visur lepna un cienīta profesija;

 Iespēja redzēt pasaules daudzveidību;

 Izjust okeāna varenumu supervētras laikā un 
dienvidjūru skaistumu bezvējā;

Redzēt īstus Saules lēktus un rietus, kādus krastā 
nav iespējams redzēt;

Stāvēt zem Dienvidu Krusta un redzēt 
Dienvidpuslodes zvaigznājus;

 Izjust smeldzošas ilgas pēc dzimtā krasta un 
mājās atgriešanās laimi. 

 Izprast, cik patiesībā Zeme ir maza.

Jūrnieka profesija (romantika)



Kuģis ir tavas mājas. Lai arī kādā pasaules pusē 
tu būtu, mājas vienmēr ir blakus. Izejot krastā 
jebkurā pasaules malā tu atgriezies sev ierastā 
vidē - mājās;

Komfortabli dzīves apstākļi;

Tu pats vari izvēlēties, cik mēnešus gadā strādāt, 
cik atpūsties. Dzimtenē tu vienmēr atvaļinājumā 
un tie ir 4-6 mēneši gadā. 

Naudas pietiek, augsts atalgojums;

 Ja kļūsi virsnieks, bezdarbs nedraud;

 Iespēja ieskatīties aiz horizonta.

Jūrnieka profesija (priekšrocības)



Uz kuģa ar visu ir jātiek galā pašiem;

 Izteikta atbildības sajūta;

Multidisciplināras zināšanas un prasmes;

Spēja uzņemties riskus un pieņemt pareizos 
lēmumus;

Disciplīna, subordinācija;

Darbs uz rezultātu;

Faktiski tas nav darbs, bet dzīvesstils;

Nav un virsniekiem arī nedraud bezdarbs;

 Jūra attīsta vīrišķību, atbildību un zināšanas.

Jūrnieka profesija (atbildīgs darbs)



Tālbraucējs kapteinis
Augstākā inženiertehniskā izglītība, kas 

iekļauj kompetences:

 droša kuģu vadīšana (inženierzinātnes, navigācija, 
astronomija, kuģa uzbūve, noturība, hidrometeoroloģija, 
radiosakari, locija, navigācijas iekārtas, meklēšana un 
glābšana jūrā, cīņa par izdzīvošanu u.c.) 

 starptautiskais menedžments, komandas menedžments, 
krīzes menedžments;

 jūras komercprakse, ekonomika, dažādu kravu pārvadājumu 
un uzglabāšanas tehnoloģijas;

 starptautiskās jūras tiesības, starptautiskie normatīvie akti;

 vides aizsardzība;

 Iziešana cauri visiem kuģa darbiem, visiem stūrmaņu 
amatiem (no trešā līdz vecākajam);



Kapteinis

Kuģis: 50 – 1 000 mlj

Krava: 500 – 3 000 mlj

Komanda: 15 – 25 cilv.

Reāla atbildība par kuģi, komandu, kravu, frakti!
Ar visu jātiek galā, viss jāizdara profesionāli un laikā!



Kuģa komanda
Kapteinis

Vecākie virsnieki

Klāja virsnieki:
Kuģu vadītāji

Mašīntelpas virsnieki:
Kuģu mehāniķi

Klāja komanda:
Bocmanis
Matroži

Māšīntelpas komanda:
Motoristi,
Elektriķi,

Atslēdznieki

Apkalpojošais personāls:
Pavārs
Stjuarts



Jūrnieka profesija pieprasīta

 Nav bezdarbs. Pieprasījums pēc izglītotiem jūrniekiem 
darba tirgū pārsniedz piedāvājumu;

 Augsts atalgojums virsniekiem, vienāds ar 
Rietumeiropas valstu virsnieku algām;

 Latvijas jūrnieki ir pieprasīti un strādā globālajā pasaules 
tirgū uz dažādu karogu kuģiem;

 Jūrnieki maksā nodokļus pēc atvieglotiem noteikumiem;

 Jūrnieku, sevišķi kapteiņu un virsnieku ģimenes, veido 
vidējo labklājības slāni valstī;

 Arī krasta darbā augsts pieprasījums pēc jūras 
speciālistiem;

 Labas izaugsmes iespējas.

Visi jūrnieki starptautiski sertificēti !



Kā var kļūt par jūrnieku ?



Kādas īpašības ir jāattīsta ?

Spēt atrast skaisto, kur citi to neredz !



Iespējas ar pamatizglītību:

Sertificētie tālākizglītības 
kursi (2.prof izgl. līm.)

Sertifcētas vidējo 
jūrskolu programmas 

(3.prof.izgl.līm.)

4 gadi, t.s. 12 (6) 
mēneši jūrā

6 mēneši (4 mēneši klasē 
+ vismaz 2 mēneši jūrā

Matrozis, motorists

Ierobežojums: Vecums >18 gadi

Vidējās izgl.atestāts;
Stūrmaņa vai mehāniķa 

kvalifikāvija ar 
ierobežotu tilpumu/jaudu 

Vecuma ierobežojums nav

Starptautiskie sertifikāti



Pēc vidējās jūrskolas:

Stūrmaņa diploms

- 3. stūrmanis uz kuģiem <3000BT;

- 2. stūrmanis uz kuģiem <3000BT;

- ja slikti mācījies vai nepietiek jūras cenza (prakses) –jāsāk ar matrozi.

Mehāniķa diploms

- 4.mehāniķis uz kuģiem ar dzinēju <3000kW;

- 3.mehāniķis uz kuģiem ar dzinēju <3000kW;

- ja slikti mācījies vai nepietiek jūras cenza (prakses) – jāsāk ar motoristu.

Darba iespējas uz kuģiem

Lai noņemtu ierobežojumus un varētu augt augstāk, ir 
jāmācās tālāk akadēmijā vai koledžā (klātienē vai neklātienē)



Tālākizglītības, pilnveides iespējas

Vidējo jūrskolu 
absolventi

Novikontas Jūras 
koledža

Liepājas Jūrniecības 
koledža

Var strādāt 
flotē un 
iestāties 
koledžas 

nepilna laika 
programmās 
neklātienē –

3 gadi

Var iestāties 
koledžas 

pilna laika 
programmās

– 2 gadi

Matroži, motoristi ar vsk
izglītību un jūras cenzu 
12 un vairāk mēnešiem

Var turpināt strādāt flotē un 
iestāties koledžas nepilna 

laika programmās neklātienē 
– 4 gadi

Var arī akadēmijā 
– 4,5 gadi

Var arī akadēmijā 
– 4,5 gadi



Iespējas ar vidējo izglītību

4.prof.izgl līm. 
programmas – 3 gadi

Liepājas Jūrniecības 
koledža

Latvijas Jūras 
akadēmija

5.prof.izgl līm. 
programmas – 4,5 gadi

Kuģu vadītāji (stūrmaņi)
Kuģu mehāniķi

Kuģu el.mehāniķi - plānojas

Kuģu vadītāji (stūrmaņi)
Kuģu mehāniķi

Kuģu el.mehāniķi

Starptautiskie sertifikāti

Ierobežojums: Bez papildus 
izglītības nevar iegūt tālbraucēja 
kapteiņa vai vecākā mehāniķa 

>3000 kW kvalifikāciju 

Nav ierobežojumu.



Darba iespējas uz kuģiem

• Pēc akadēmijas:

Kuģa vadītāja diploms

- - 3. stūrmanis;

- - 2.stūrmanis;

- - Vecākais stūrmanis;

- - Kapteinis

Kuģa mehāniķa diploms

- - 4.mehāniķis;

- - 3.mehāniķis;

- - 2.mehāniķis;

- - Vecākais mehāniķis

• Pēc koledžas:

Kuģa vadītāja diploms

- - 3. stūrmanis;

- - 2.stūrmanis;

- - Vecākais stūrmanis <3000 BT

- - Kapteinis <3000 BT

Kuģa mehāniķa diploms

- - 4.mehāniķis;

- - 3.mehāniķis;

- - 2.mehāniķis <3000 kW

- - Vecākais mehāniķis <3000 kW

Skaidrībai: Stūrmanis = kapteiņa palīgs



Tālākizglītības, pilnveides iespējas

Novikontas Jūras 
koledža

Liepājas Jūrniecības 
koledža

Pēc koledžas līmeņa programmu beigšanas, lai 
noņemtu ierobežojumus uz top menedžmenta 
kvalifikācijām, papildus ir:

 Jāpabeidz vadības līmeņa pilnveides programma –
apm. 6 mēneši, vai

 Jābeidz 2.līmeņa programma LJA (var nekātienē) 
– 2gadi, 

Latvijas Jūras 
akadēmija



SIA «Marine
Training»

SIA «Zerko»
SIA «GGB»
SIA «Libau»

LJA Jūrskola
LJK Jūrskola

LJK

LJA

Tālākizglītības 
iestādes

Profesionālās vidējās 
izglītības iestādes

1.līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības 

iestāde

2.iīmeņa profesionālās 
augstākās izglītības

iestāde

Kuģu vadīšana (bakalaurs)
Kuģu mehānika (bakalaurs)
Kuģu elektroautomāt. (bakalaurs)

Jūrniecības izglītības iestādes & 
programmas skolu beidzējiem

Kuģu vadīšana
Kuģu mehānika

Stūrmanis ar ierobežotu BT
Mehāniķis ar ierobežotiem kW

Matrozis
Kuģa motorists



Novikontas Jūras

Koledža (NJK) Private

Pamata izglītība (9 klases)

Rīgas

jūrskola

Liepājas

jūrskola

Tālākizglītības

Kursu centri

Pilnveides programmas

Matroži, motoristi 

uz jūras kuģiem

Stūrmanis/mehāniķis

Uz vidēja lieluma kuģiem

jūrā vai iekšējos ūdeņos,

vai uz zvejas kuģiem

Latvijas Jūras 

akadēmija

Liepājas Jūrniecības

Koledža (LJK)

Jūrniecības izglītības sistēma (1)

18 gadi



Pilnveides programma (6 month)

Vidusskolas izglītība

(12 klases)

Iespējas ieņemt virsnieku 

amatus uz kuģiem

Iespējas strādāt par virsnieku uz kuģiem un izaugt līdz 

vec.mehāniķim vai kapteinim, vai ieņemt vadošos 

amatus krasta kompānijās.

18 mēneši

virsnieka amatā 

uz kuģiem

Latvijas Jūras

akadēmija (LatJA)

Liepājas Jūrniecības

Koledža (LJK)

Jūrniecības izglītības sistēma (2)

Novikontas Jūras

Koledža (NJK) Private



ENKURS
Jau 11 gadus  tiek organizēts konkurss «ENKURS“, 
lai piesaistītu skolu jaunatni jūrniecībai

Profesionālās ievirzes programmas skolām – sadarbība pa visu Latviju



Iestāde Programma Uzņemti 
kopā

T.s. meitenes

Latvijas Jūras akadēmija Kuģu vad. 61 8

Liepājas Jūrniecības koledža Kuģu vad. 35 2

Rīgas jūrskola (pēc 9.klases) Kuģu vad. 31 2

Liepājas jūrskola (pēc 
9.klases)

Kuģu vad. 57 5

Latvijas Jūras akadēmija Ostu vadība 22 15

Kas iestājās 2017.gadā ?



Absolventu karjeras izaugsme

9.7
9.3

5.4 5.1

2.4 2.2
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Kapteinis Vecākais
mehāniķis

Vecākas
palīgs

2.
Mehāniķis

2.
Stūrmanis

3.
Mehāniķis

Absolventu karjeras izaugsme no 3. 
kapteiņa palīga vai 4. mehāniķa  (gados)



Uz kādu karogu kuģiem strādā?

Latvija – 4%

Citas ES valstis -44%

Ne-ES valstis- 52%

Karogs Karogs

Marshall Norway

UK Panama

Liberia Cyprus

Bahamas Barbudas

Malta Singapore

53 licencētas kruinga kompānijas



Nodarbinātības iespējas

Darbs uz 
kuģiem

Ostas pārvalde

Jūrniecības 
izglītības 
iestādes

Jūrniecības 
institūcijas

Kuģu 
menedžmenta 

kompānijas

Pieprasījums pārsniedz piedāvājumu Arī citur





Paldies un Veiksmi Jums!

Ceram uz sadarbību!

(Krišjānis Valdemārs)

www.lkka.lv
president@lkka.lv

http://www.lkka.lv/

