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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. 

2021.gada 1.aprīlī tika saņemtas skumjas 

ziņas par to, ka projekta vadītājs Aleksandrs 

Gamaļejevs ir devies aizsaulē – izsakām 

līdzjūtību tuviniekiem!  

Uz laika posmu, kamēr tika meklēts jauns 

projekta vadītājs, projekta vadību pārņēma 

esošā projekta koordinatore.  

LJA no 2021.gada 17.jūnija darbu uzsāka 

jaunā Projekta vadītāja Inguna Sīmane – 

novēlām veiksmīgu sadarbību, produktivitāti 

un projektā noteikto mērķu sasniegšanu! 

2. 
Doktorantu iesaiste akadēmiskajā 

darbā 

Darbu projektā veiksmīgi turpina desmit 

doktoranti. Ar vienu doktoranti tika 

pārtrauktas darba tiesiskās attiecības pēc 

doktorantes vēlēšanās. Doktoranti 

2020./2021. mācību gadu noslēdz ar darbu ar 

LJA studentiem un plānu izstrādi jaunajam 

2021./2022. mācību gadam. 

3. 
Ārvalstu akadēmiskā personāla 

nodrošināšana 

Ir pagarināti līgumi diviem esošiem ārvalstu 

pasniedzējiem Roomet Leiger un Markku 

Olavi Mylly, kā arī atjaunota sadarbība ar 

ārvalstu pasniedzēju Raimondas Barzdžiukas 

lekciju pasniegšanai LJA maģistrantiem.  

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 sadarbības līguma 

slēgšanu nodrošinot profesionālās angļu 

valodas kvalifikācijas celšanas/atjaunošanas 

mācības LJA Svešvalodas katedras 

pasniedzējām, ko paredzēts nodrošināt 

2021.gada Novembrī attālināti vai klātienē 



(atkarībā no epidemioloģiskā stāvokļa). 

2021.gada vasaras periodā sadarbībā ar LJA 

Svešvalodas katedru tiek apzināts LJA 

akadēmiskais personāls, lai būtu iespējams 

nodrošināt angļu valodas apmācības 

netraucējot pasniedzējiem pamatdarbā ar 

studentiem. 

4.2. Stažēšanās pie komersanta 

Projekta atskaites periods 2021.gada jūlija 

mēnesī ir noslēdzies ar noslēgtiem līgumiem 

ar uzņēmumiem SIA “LSC” un SIA 

“Novikontas Jūras koledža”, lai nodrošinātu 

stažēšanās iespējas LJA akadēmiskajam 

personālam.  Nepārtraukti tiek uzturēta 

komunikācija ar uzņēmumiem un LJA 

akadēmisko personālu, lai veiksmīgi tiktu 

uzsāktas stažēšanās gaitas. Tiek risināti 

jautājumi par stažēšanās uzdevumiem, to 

nodrošināšanu, akadēmiskā personāla vēlmēm 

un iespējām piedalīties stažēšanās pasākumos. 

4.3. Specializētās mācības 

2021.gada Maija mēnesī tiek nodrošināti 

kvalifikācijas celšanas kursi desmit LJA 

akadēmiskām personām “Efektīvas 

prezentēšanas prasmes”. 2021.gada Jūnija 

mēnesī tiek nodrošināti kvalifikācijas celšanas 

kursi sešpadsmit LJA akadēmiskām personām 

“Publiskās runas māksla”. Abi kvalifikācijas 

celšanas kursi tika nodrošināti sadarbībā ar 

mācību centru “LANDO BALTIJA”. Līdz ar 

abu apmācību noslēgšanos, tiek veiksmīgi 

izpildītas līgumsaistības. Lai novērtētu LJA 

akadēmiskā personāla apmierinātību, tika 

veidota apmierinātības anketa. Pēc datu 

iegūšanas tika konstatēts, ka šāda veida 

kvalifikācijas kursos nozīmīgs ir prezentācijas 

saturs, pieredzes apmaiņa un iespēja apgūt 

jaunas zināšanas. Kvalifikācijas kursu 

kvalitāte tika novērtēta ar “labi”, lielākā daļa 

korespondentu uzskata, ka ir nepieciešamas 

tālākas šāda veida kvalifikācijas celšanas 

apmācības un lielākā daļa korespondentu dod 

priekšroku jaukta tipa nodarbībām (lekcija + 

praktiskās nodarbības).  

Paralēli kvalifikācijas celšanas kursu 

organizēšanai sadarbībā ar mācību centru 

“LANDO BALTIJA” tika veikta cenu aptauja 

ar nepieciešamību nodrošināt projekta vadības 

kursus četrpadsmit LJA akadēmiskajām 

personām. Uz cenu aptauju tika aicināts 

piedalīties septiņiem pretendentiem, kur no 

pieciem pretendentiem tika saņemti 

piedāvājumi. 2021.gada jūnijā tika slēgts 

sadarbības līgums ar SIA “Dialogs AB” par 

projektu vadības nodrošināšanu četrpadsmit 

LJA akadēmiskajām personām. Vasaras 

periodā intensīvi tika uzturēta komunikācija 

ar uzņēmumu, lai vienotos par apmācību 

norisi un grafiku. Tāpat arī vasaras periodā 

LJA akadēmiskais personāls laicīgi tiek 

aicināts iesniegt pieteikumus dalībai 



apmācībās, lai, uzsākot jauno mācību gadu, 

LJA Studiju daļa Projektu vadības kursu laikā 

attiecīgajiem pasniedzējiem nesaplāno 

akadēmisko darbu ar studentiem.  

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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