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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 

piesaistīti 4 doktoranti un ārvalstu pasniedzējs. 

Papildus tiek uzturēta komunikācija ar pārējiem 

ārvalstu akadēmisko personālu interesentiem. 
Turpinām apzināt uzņēmumu iespējas nodrošināt 

stažēšanos LJA akadēmiskajam personālam. 

2. Doktorantu iesaiste akadēmiskajā 

darbā 

Darbu projektā uzsāk jauni doktoranti. Studiju 

virzienā "Transporta pakalpojumi" piesaistīts 

doktorants  Gints Rijkuris. Sudiju virzienā 

"Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, 

siltumtehnika un mašīnzinības" piesaistīti 

doktoranti Igors Kurjanovičs, Viktors Garjajevskis 

un Jurijs Feščuks. 

3. Ārvalstu akadēmiskā personāla 

nodrošināšana 

Darbu projektā uzsāk ārvalstu pasniedzējs, kas 

nodrošinās lekcijas un lekciju metodisko materiālu 

sagatavošanu bakalaura un maģistra līmeņa LJA 

studentiem. Darbā pieņemts Asoc.viesprofesors 

Roomet Leiger. Sakarā ar Baltijas valstīs esošo 
epidemoloģisko stāvokli, lekcijas un personīgā 

saziņa ar studentiem un LJA personālu tiek 

nodrošināta attālināti. 

4. Akadēmiskā personāla kompetences 

pilnveides pasākumu īstenošana 

Lūdzu, skatīt apakšdarbībās paveikto. 

4.1. Profesionālās angļu valodas mācības Ir noslēgušies angļu valodas kursi trīs grupu 
akadēmiskajam personālam. Uz vasaras periodu 

tika organizēti intensīvie angļu valodas kursi LJA 

akadēmiskajam personālam nākamajām apmācības 

grupām, taču kursi tika atcelti saistībā ar 

akadēmiskā personāla atvaļinājuma periodiem. 

Tiek meklētas iespējas angļu valodas 

nodrošināšanā, sadarbojoties ar ārpakalpojuma 

sniedzēju, kā arī lai spētu nodrošināt profesionālās 

angļu valodas apmācības Svešvalodas katedras 



pasniedzējām (International Maritime Lecturers 

Association - Alisson Noble). 

4.2. Stažēšanās pie komersanta Notiek organizatoriskie darbi, lai uzsāktu 

akadēmiskā personāla stažēšanos pie komersantiem 

ar mērķi pilnveidot profesionālo kompetenci. 

Apzinātas izmaksas, kas rodas uzņēmumiem, 

nodrošinot stažēšanos, apzināti regulārie maršruti 

dažādos uzņēmumos un to ilgumi, lai nodrošinātu 

pasniedzēju darba plānošānu LJA. Joprojām tiek 

izstrādāta iepirkumu dokumentācija. 

4.3. Specializētās mācības Maija beigās norisinājās pirmās apmācības 

Efektīvas prezentācijas kursos sadarbībā ar Mācību 

centru LANDO. Mācības apmeklēja 9 LJA 
akadēmiskās personas. Vasaras periodā tika 

noorganizēta viena grupa konvencionālajiem 

jūrnieku kursiem Drošības pamatkurss, kur kursu 

apmeklēja 4 LJA akadēmiskās personas. 

5. Informācijas un publicitātes 

pasākumi par projekta īstenošanu 

Ir nodrošināti obligātie projekta publicitātes 

pasākumi. LJA Flotes ielā 12 k-1 vestibilā 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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