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Darbības Nr. Visas projekta 

iesniegumā plānotās projekta 

darbības 

Darbības īstenošanā veiktie pasākumi 

pārskata periodā 

1. Projekta vadība 

Turpinās projekta darbības koordinējošās 

sanāksmes, tiek uzturēta projekta lietvedība. 

Ir piesaistīts jauns ārvalstu pasniedzējs un ir 

pagarināti līgumi diviem esošiem ārvalstu 

pasniedzējiem. 

2. 
Doktorantu iesaiste akadēmiskajā 

darbā 

Darbu projektā veiksmīgi turpina divpadsmit 

doktoranti. Doktorantiem par izaicinājumu 

kļuvis nodrošināt kvalitatīvu mācību 

priekšmetu apguvi attālināti. Doktoranti rod 

radošu pieeju attālinātu nodarbību 

nodrošināšanai un mācību priekšmetu 

apguvei.  

3. 
Ārvalstu akadēmiskā personāla 

nodrošināšana 

Darbu projektā uzsāk jauns ārvalstu 

pasniedzējs Giorgi Chakhvadze, kas 

nodrošina lekciju metodisko materiālu 

sagatavošanu maģistra līmeņa LJA 

studentiem, papildus iesaistoties jauna 

maģistra līmeņa programmas izstrādē. Sakarā 

ar esošo epidemioloģisko stāvokli, 

pasniedzēja darbs un sadarbība ar LJA 

personālu un studentiem tiek nodrošināta 

attālināti. 

4. 
Akadēmiskā personāla 

kompetences pilnveides pasākumu 

īstenošana 

Lūdzu, skatīt apakšdarbībās paveikto. 

4.1. 
Profesionālās angļu valodas 

mācības 

Tiek uzturēta komunikācija ar pasniedzēju 

Alison Noble no International Maritime 

Lecturers Association par iespēju nodrošināt 

profesionālās angļu valodas mācības klātienē. 

Kvalifikācijas celšanas/atjaunošanas mācības 

LJA Svešvalodas katedras pasniedzējām 

paredzēts nodrošināt 2021.gada Novembrī. 

Sadarbībā ar LJA Svešvalodas katedru un 

CFLA tiek rasti jauni risinājumi, lai tiktu 

nodrošinātas angļu valodas apmācības LJA 

akadēmiskajam personālam.  



4.2. Stažēšanās pie komersanta 

Projekta atskaites periods 2021.gada marta 

mēnesī ir noslēdzies ar Stažēšanās Cenu 

aptauju. Pēc aicinājuma komersantiem sniegt 

piedāvājumu Stažēšanās pasākumu 

nodrošināšanā, esam ieguvuši rezultātu, ka 17 

LJA akadēmiskām personām 2021.gadā būs 

iespēja Stažēties uzņēmumā SIA “LSC” un 

SIA “Novikontas Jūras koledža”. Ir uzsākta 

komunikācija ar abām kompānijām, lai tiktu 

noslēgti līgumi un LJA personāls spētu 

veiksmīgi uzsākt Stažēšanās gaitas. 

4.3. Specializētās mācības 

2021.gada sākumā tiek izveidota elektroniski 

aizpildāma anketa LJA akadēmiskajam 

personālam par Kvalifikācijas celšanas un 

stažēšanās pasākumu nodrošināšanu, kur 

personālam iespējams norādīt informāciju uz 

kādiem kvalifikācijas celšanas kursiem 

persona labprāt piedalītos. Statistikas dati 

liecina, ka lielākā daļa LJA akadēmiskā 

personāla labprāt piedalītos Angļu valodas, 

Projektu vadības, Līderības un komandas 

veidošanas prasmes kursos, norādot, ka 

apmācībās vēlētos piedalīties klātienē. 

Savukārt, Stažēšanās pasākumos labprāt 

piedalītos kombinēti – gan attālināti, gan 

klātienē.  

Latvijas valdībai pieņemot stingrākas prasības 

attiecībā uz personu pulcēšanos mācībās un 

kursos, kvalifikācijas celšanas apmācības tiek 

atliktas uz vēlāku laiku, jo tās nav iespējams 

nodrošināt attālināti. 

Konvencionālie jūrniecības mācību kursi ir 

cieši saistīti ar 4.2. apakšdarbību, līdz ar to, 

pēc potenciālo LJA personālu izzināšanas, 

kam tiks nodrošināti stažēšanās pasākumi, pēc 

nepieciešamības tiks nodrošināti attiecīgie 

jūrniecības mācību kursi. 

5. 
Informācijas un publicitātes 

pasākumi par projekta īstenošanu 

Ir nodrošināti obligātie projekta publicitātes 

pasākumi. LJA Flotes ielā 12 k-1 vestibilā 

joprojām ir izvietots informatīvais plakāts, kā 

arī LJA mājas lapā 

(http://www.latja.lv/projekti/pasakumi- 

latvijas-juras-akademijas-akademiska-

personala- atjaunotnes-starptautiskas-

sadarbibas-un- kompetencu-pilnveides-

veicinasanai/) ir izvietota 

informācija par projekta īstenošanu. 
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___Kas jauns?___ 
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Latvijas Jūras akadēmijā kopš 2020. gada 9. septembra projekta ietvaros ir 

piesaistīta ārvalstu pasniedzēja Lilit Zakoyan, kas aktīvi iesaistās gan esošo mācību kursu 

uzlabošanā un atjaunošanā, gan jaunu mācību kursu sastādīšanā tēmās par Jūrniecības 

angļu valodu. L.Zakoyan vēlas izteikt savu viedokli un dalīties savā pieredzē, ko guvusi 

no sadarbības ar LJA: 

“In my opinion 8.2.2. pragramme at LMA provides an excellent opportunity and 

creates a safe space for any international scholar and researcher coming here from 

different cultures. This is an exclusive chance for me and I try to contribute the best of 

my knowledge and capacity to LMA study programmes and educational goals in the 

ideal setting of LMA.  This Programme enables me to look at education and science from 

a new cultural perspective.  

During the first month, with the help of my colleagues from the department of 

foreign languages, I tried to form a clear understanding of LMA academic courses 

offered for Bachelor’s and Master’s degrees. This helped me to conclude, that all LMA’s 

programs are tailored and structured in a way, to make sure that both the students and 

researchers can make the most of their research objectives and educational goals. The 

aim is reached by tailoring courses thematically to meet international and regional 

demands in maritime sector. This is also done by encouraging every member to take a 

lot of independence in the way that they can implicate their LMA experience. 

Acquaintance with the programmes offered by LMA also helped me to understand the 

tasks that are set before the lecturers of Maritime English.   

Together with my colleagues we tried to plan, edit and implement new teaching 

and learning materials for ‘English for Maritime Studies’.  Survey on the existing 

teaching approaches to ‘Standard marine communication phrases’ helped to plan and 

implement a diagram for more productive learning objectives of   this task. When trying 

to plan and implement new learning approaches towards ‘Maritime English’ the 

importance of developing new materials for micro and macro skills related to maritime 

studies rose in the process. 

November was also a very active period of cooperation not only with colleagues 

from LMA but also with different international academic staff. With colleagues from 

LMA we tried to carry out and modify new approaches to ‘English for seafarers’. With 

colleagues we have had diverse discussions on the importance of ‘Cross-cultural issues 

on board the ship’ within the context of Maritime studies.  The importance of lectures on 

‘Message types and message patterns at sea’ and ‘Non-verbal communication skills’ has 

been stressed and outlined for more detailed discussion within the context of  online and 

face-to-face academic environment.  I have also tried to carry out some research on the 

topics relating to ‘Different nations and the importance of communication techniques at 

sea’, ‘The importance of Leadership Skills for Seafarers’ and ‘Different religions in the 

system of Maritime Culture’. The results of these surveys were later discussed with my 

colleagues and students from LMA and later will also be published in diverse scientific 

magazines. I have also managed to have some online discussions on ‘Maritime English 

Teaching difficulties’ with colleagues from Philippine Merchant Marine Academy and 

Taiwan Taipei College of Maritime English. The results of the discussions will help me 

in my further research and other academic activities.” 



 

Latvijas Jūras akadēmijā kopš 2021. gada 16. februāra projekta ietvaros ir piesaistīts 

ārvalstu pasniedzējs Giorgi Chakhvadze. G.Chakhvadze aktīvi iesaistīts jaunas mācību 

programmas izveidē, kas saistīta ar jūrniecības likumdošanu. 

G.Chakhvadze, izrādot savu iniciatīvu, 2021.gada 23.februārī aicināja ikvienu 

interesentu piedalīties atvērtajā lekcijā par tēmu “Reconciling Conflicting Interests of 

Coastal and Riparian States: the hard case of Black Sea straits”.  

Lai atbalstītu un popularizētu G.Chakhvadze iniciatīvu, LJA Facebook lapā 2021. 

gada 16. februārī tika izveidots raksts ar aicinājumu piedalīties ikvienam interesentam un 

attiecīgs pasākums. 

 

Facebook LJA lapas pasākuma diskusijas sadaļā tika izklāstīta iepazīšanās 

informācija par G.Chakhvadze, kā arī  ievadinformācija par gaidāmo lekciju. Pēc 

G.Chakhvadze lūguma informācijas popularizēšanai 2021. gada 22. februārī uz studentu 

kopējiem grupas e-pastiem tika nosūtīta lekcijas prezentācija un papildmateriāli, lai 

ieinteresētie studenti varētu iepazīties ar informāciju un sagatavot savus priekšlikumus, 

redzējumu vai jautājumus diskusijas sadaļai. 

 
Atvērtajā lekcijā piedalījās ne tikai LJA studenti, bet arī speciālisti no RSU, LU un 

ārvalsts augstākās izglītības iestādēm- Ivane Javakhishvili Tbilisi State 

University, Batumi Shota Rustaveli State University, South Asian State University, West 

Ukrainian  National University (Ternopil). 
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