
 
“Pasākumi Latvijas Jūras akadēmijas akadēmiskā personāla atjaunotnes, starptautiskās 

sadarbības un kompetenču pilnveides veicināšanai” 

 

Vienošanās Nr. 8.2.2.0/18/A/020 
 

 

Projekta kopsavilkums un statistika uz 2021. gada 8. janvāri 
 

Šajā publikācijā tiek veidots pārskats par līdz šim paveikto, skatoties arī uz projektā 

plānotajiem rezultātiem. Zemāk esošā tabulā apkopotas projekta aktivitātes, aktivitāšu plānotie 

rezultāti visa projekta garumā un esošie rezultāti, kādi tie ir kopš projekta sākuma 2018. gada 

decembra mēneša līdz 2021. gada 8. janvārim. 

 

1.tabula 

Projekta darbību iznākumu kopsavilkums 

Projekta darbība 
Plānotais, 

personas 

Esošais, 

personas 

Doktorantu iesaiste akadēmiskajā darbā 8 12 

Ārvalstu akadēmiskā personāla nodrošināšana 8 10 

Angļu valodas apmācības LJA akadēmiskajam personālam 50 9 

Angļu valodas apmācības LJA Svešvalodas katedras personālam 6 - 

Stažēšanās pasākumi pie komersanta 34 - 

 

Specializēto mācību sadalījums: 

Specializētās mācības sadarbībā ar Mācību centru LANDO - 

Efektīvas prezentēšanas prasmes un runas prasmes 
32 6 

Drošības pamatkurss 18 3 

Kuģa glābšanas līdzekļu vadība 18 - 

Apmācība ugunsdrošībā 18 - 

Kuģa tiltiņa resursu vadība 5 - 

Mašīntelpas resursu vadība 8 - 

Projektu vadība  (ārpakalpojums) 14 - 

Līderība un komandas veidošanas prasme jūrniecībā 

(ārpakalpojums) 
10 

- 

 

Aplūkojot apkopotos datus 1. tabulā, ir redzams, ka vislabāk ir veicies ar doktorantu un 

ārvalstu akadēmiskā personāla piesaistīšanu, ko vizuāli atspoguļo arī attēls Nr.1. Personāla 

piesaistīšana tiešām līdz šim ir visrezultatīvākā darbība projekta laikā, kas vainagojusies ar 

veiksmīgu sadarbību esošo studiju kursu uzlabošanā, jaunradītu studiju kursu veidošanā, kā arī 

lekciju nodrošināšanā bakalaura un maģistra līmeņa studentiem. 

 



 
1.att. Doktorantu un ārvalstu akadēmiskā personāla iesaistīšana LJA  

 

Līdz šim projekta ietvaros LJA akadēmiskajā darbā ir iesaistīti tādi doktorantūras studenti 

kā Artūrs Zuts, Juris Evertovskis, Rauls Klaucāns, Ilze Stelpa, Ieva Ivaņinoka, Juris Pempers, 

Deniss Bičkovs, Igors Kurjanovičs, Viktors Garjajevskis, Jurijs Feščuks, Gints Rijkuris un Gints 

Ādams. 

Līdz šim projekta ietvaros LJA ir sadarbojusies ar tādiem ārvalstu pasniedzējiem kā 

Raimondas Barzdžiukas, Rima Mickēvičiene, Vasilij Djačkov, Ali Arshad, Sergey Kravchenko, 

Roomet Leiger, Lilit Zakoyan, Valdas Lukauskas, Markku Olavi Mylly. Turklāt, ar daļu no 

uzskaitītajām personām ir izveidojusies veiksmīga sadarbība, kas turpināsies līdz projekta 

beigām, kā arī pēc projekta tam noslēdzoties. 

 

 
2.att. Angļu valodas apmācību nodrošināšana LJA  

akadēmiskajam personālam 

Līdz projekta beigām, kura noslēgums gaidāms 2022. gada 30. oktobrī, plānots 50 LJA 

akadēmiskajām personām nodrošināt angļu valodas apmācības, lai attīstītu LJA studiju virzienus, 

nodrošinot pilna studiju cikla īstenošanu angļu valodā. Līdz šim no 50 akadēmiskajām personām 

angļu valodas apmācības apmeklējušas 9 personas, kas ir 18% no nepieciešamā sasniedzamā 

rezultāta. Sākotnēji angļu valodas apmācības LJA akadēmiskajam personālam nodrošināja LJA 

Svešvalodu katedras personāls, taču, lai atvieglotu pasniedzēju papildus noslogotību, kas 

radusies attālināto darbu veikšanas rezultātā, tiek izskatītas iespējas par ārpakalpojuma 

piesaistīšanu ar iespēju apmācības nodrošināt dažādām grupām gan klātienē, gan attālināti, kā arī 

dažādos laikos, ņemot vērā mūsu akadēmiskā personāla noslodzi un iespēju apmeklēt šīs 

apmācības. 
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3.att. Specializētās mācības sadarbībā ar Mācību centru LANDO 

 

Līdz projekta beigām paredzēts nodrošināt kvalifikācijas celšanas kursus “Efektīvas 

prezentēšanas prasmes” un “Runas māksla”. Katrā no mācību kursiem ir 16 personu dalību skaits, 

kur grupas tiek sadalītas pa mazākām atkarībā no mācību kursu pieejamības un LJA akadēmiskā 

pasniedzēju noslodzes. Pašlaik ir norisinājies viens apmācības kurss “Efektīvas prezentēšanas 

prasmes”, kuru apmeklēja 6 LJA akadēmiskās personas, kas sastāda 19% no projekta kopējā 

rādītāja. 

  

 

 

 
4.att. Pārējo specializēto mācību sadalījums 

 

4. attēlā iespējams redzēt apkopoto pārējo specializēto mācību sadalījumu, kur lielāko daļu 

no šiem kursiem plānots nodrošināt sadarbībā ar LJA Mācību centru. Konvencionālie mācību 

kursi ir cieši saistīti ar Stažēšanās pasākumu nodrošināšanu.  

Lai LJA spētu nodrošināt stažēšanās pasākumus krasta darbos un kuģu pārgājienu laikā pie 

dažādiem komersantiem LJA akadēmiskajam personālam gan kuģu vadītāju, gan mehāniķu 

specialitātēs, sākotnēji nepieciešams izsludināt iepirkumu, ko paredzēts paveikt līdz 2021.gada 

martam. Noslēdzoties iepirkumam tiks noskaidroti komersanti ar ko tiks noslēgtas sadarbības 

LJA akadēmiskā personāla stažēšanās nodrošināšanā, tiks apzināti pasniedzēji, kam būs 

nepieciešamība pēc konkrētiem konvencionāliem kursiem, lai spētu piedalīties uzņēmuma 

darbībā. 

Līdz šim esam tuvu nonākuši, lai nodrošinātu nākamās grupas mācību kursos “Efektīvas 



prezentēšanas prasmes”, “Runas māksla”, kā arī Profesionālās angļu valodas apmācību 

nodrošināšanai LJA Svešvalodas katedras personālam, taču, valstī esošās nestabilās situācijas 

dēļ, vairākkārt nācies atcelt paredzētās apmācības. Projekta vadības grupa veido sanāksmes ar 

vadību un uztur kontaktu ar paredzēto apmācību nodrošinātājiem, lai risinātu esošās 

problēmsituācijas, izskatot iespēju nodrošināt apmācības citādākā formātā. Paredzēto apmācību 

nodrošinātāji nevēlas nodrošināt paredzētās apmācības attālinātā formātā, kas skaidrojams ar 

praktisko nodarbību nepieciešamību, nepilnvērtīgu komunikācijas apmaiņu un citādāku 

informācijas uztveri no apmācāmo puses. Līdz ar to projekta grupa stipri cer uz valstī esošās 

situācijas nostabilizēšanos, lai būtu iespēja nodrošināt klātienes apmācības, kas uzlabotu LJA 

akadēmiskā personāla kompetences. 
 

 

___Ziņas no projekta dalībnieka___ 
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Latvijas Jūras akadēmijā kopš 2020. gada 15. janvāra projekta ietvaros ir piesaistīts 

ārvalstu pasniedzējs Valdas Lukauskas, kurš sniedz ieskatu savā pieredzē sadarbojoties ar 

LJA šī projekta ietvaros: 

 

“My involvement in the Project coincided with corona pandemic, which significantly 

affected both: maritime transport and way of giving lectures. 

First of all the pandemic outbreak highlighted the importance of supply function and the 

Maritime Transport Logistics as part of it. Particularly businesses, what relayed on 

overseas supply, faced a new reality and urgently needed to reassess their logistic models, 

supply channels and stock management strategies. As such Project’s course was enhanced 

beyond of regular course structure, and components of contingencies and emergency 

logistics were discussed with Latvian students as well. 

Of course, that affected the way of lecturing as well. The new approaches, materials 

and IT based tasks needed to be developed. So the participation in the Project worked two 

ways. Along with sharing my knowledge and experience with Latvian Maritime Academy 

students, I have also learned new approaches and techniques. And of course during the 

discussions the new ideas came out that I am going to test and implement in the nearest 

future.” 

 

 

Publicēts 08.01.2021. 


