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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 doktorants un trīs ārvalstu 

pasniedzēji. Par izaicinājumu kļuvis organizēt 

kvalifikācijas celšanas kursus LJA akadēmiskajam 

personālam saistībā ar uzņēmumu ierobežotu 

darbību un aizsardzības pasākumu ievērošanu no 

pasaules slavenā vīrusa Covid uzliesmojumiem.  

2. Doktorantu iesaiste akadēmiskajā 

darbā 

Darbu projektā uzsāk jauns doktorants studiju 

virzienā "Transporta pakalpojumi" Gints Ādams. 

3. Ārvalstu akadēmiskā personāla 

nodrošināšana 

Darbu projektā uzsāk ārvalstu pasniedzēji, kas 

nodrošinās lekcijas un lekciju metodisko materiālu 

sagatavošanu bakalaura un maģistra līmeņa LJA 

studentiem. Darbā pieņemta viesdocente Lilit 

Zakoyan, viesdocents Markku Olavi Mylly un 

Asoc.viesprofesors Valdas Lukauskas. Sakarā ar 

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 Tiek apzināti uzņēmumi, kas spētu nodrošināt 

angļu valodas mācību kursus LJA personālam gan 

klātienē, gan attālināti. 

Tiek uzturēta komunikācija ar pasniedzēju Alison 

Noble no International Maritime Lecturers 

Association par iespēju nodrošināt profesionālās 

angļu valodas mācības klātienē.  

4.2. Stažēšanās pie komersanta Notiek organizatoriskie darbi, lai pēc jaunā gada 

tiktu izgludināts iepirkums akadēmiskā personāla 

stažēšanās pasākumu nodrošināšanai ar mērķi 

pilnveidot profesionālo kompetenci. Līdz tam tiek 

apzinātas izmaksas, kas rodas uzņēmumiem, 

nodrošinot stažēšanos, apzināti regulārie maršruti 

dažādos uzņēmumos un to ilgumi, lai nodrošinātu 

pasniedzēju darba plānošanu LJA. 

 



4.3. Specializētās mācības Uzsākot 2020./2021. mācību gadu, balstoties uz 

pasniedzēju noslodzes, tika apzināta iespēja 

organizēt nākamās kvalifikācijas celšanas 

apmācības sadarbībā ar Mācību centru LANDO. 

2020.gada nogalē 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 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. 

 

___Kas jauns?___ 
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2020. gada 30. septembrī Latvijas Jūras akadēmijā klātienē norisinājās projekta Nr. 

8.2.2.0/18/A/020 pārbaude. Pārbaudi veica Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 

darbinieki, kuras laikā tika pārbaudīta ar projekta īstenošanu saistītā dokumentācija.  

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra pārbaudes rezultātu noteikusi par “pozitīvu”. 

 

 

Latvijas Jūras akadēmijā kopš 2020. gada 15. janvāra projekta ietvaros ir piesaistīts 

ārvalstu pasniedzējs Ali Arshad. Papildus bakalaura līmeņa studentu lekciju 

nodrošināšanai Ali ir izrādījis interesi sadarboties ar LJA jaunu mācību kursu veidošanā, 

kā arī jau esošo uzlabošanā.  

Ali norāda, ka dod priekšroku pēc iespējas jaunākas literatūras izmantošanai 

studentu apmācībās “Modernizing of the courses by including the latest topics and study 

material to the existing courses was performed. The latest textbooks and course 

descriptions were included in the courses in order to familiarize the students with the 

latest knowledge.”.  

Pēc veiksmīgas savstarpējas sadarbības ar Latvijas Jūras akadēmiju, Ali papildus 

lekciju nodrošināšanai ir piedalījies akadēmiskajā darbībā, kas vainagojies ar dalību 

Latvijas Jūras akadēmijas doktorantūras programmas izveidē “Three new courses for the 

doctoral program were developed. The courses were: Advanced Fluid Dynamics, 

Computational Fluid Dynamics, and Thermodynamics. Complete course description 

including the contents, topics, hours, and study material of the courses.”. 
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Publicēts 01.12.2020. 
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