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Darbības Nr. Visas projekta 

iesniegumā plānotās projekta 

darbības 

Darbības īstenošanā veiktie pasākumi 

pārskata periodā 

1. Projekta vadība Projekta realizācija uzsākta saskaņā ar vienošanos 

2018. gada 1.decembrī. Ir nokomplektēta projekta 

darba grupa. Ir notikušas projekta darbības 

koordinējošās sanāksmes. Ir izveidota un tiek 

uzturēta projekta lietvedība. 

2. Doktorantu iesaiste akadēmiskajā 

darbā 

Ir piesaistīti trīs doktoranti projektam, kas lasa 

lekcijas akadēmijas bakalaura studiju līmeņa 

studējošajiem  un LJA Jūrskolas  izglītojamajiem. 

Uz konkursa pamata ir atlasīts ceturtais  doktorants, 

un ir uzsāktas konsultācijas par dalību projektā ar 

ceturto doktorantu. Projektā ir piesaistīti ceturtais 

un piektais doktoranti, kopā projektā ir  pieci 

doktoranti. Ir noslēgts 1 brīvprātīgā darba līgums ar 

ārvalstu doktorantu.  

3. Ārvalstu akadēmiskā personāla 

nodrošināšana 

Ir piesaistīti 4 ārvalstu doktori noslēdzot 

brīvprātīgo darba līgumus, ar vienu no doktoriem  ir 

noslēgts darba līgums par  lekciju lasīšanu 2019. 

gada martā LJA Maģistratūrā. Ar pārējiem ir 

panākta vienošanās par konkrētu kursu 

lasīšanu  tālākā projekta gaitā. Izmantojot Euraxess 

platformu ir notikusi sarakste un konsultācijas ar 

diviem ārvalstu doktoriem, ir notikušas 

konsultācijas ar diviem ārvalstu doktoriem  par 

dalību projekta. Konsultācijas turpinās. Ir noslēgts 

darba līgums par lekciju lasīšanu 2019. gada maijā 

LJA maģistrantiem. 

4. Akadēmiskā personāla kompetences 

pilnveides pasākumu īstenošana 

 

4.1. Profesionālās angļu valodas mācības Ir uzsākts sagatavošanas darbs  profesionālās  angļu 

valodas mācību kursu  realizācijai. Ir 

sagatavots  tests kursu klausītāju faktiskā valodas 

lietojuma līmeņa noteikšana pirms apmācības kursa 

uzsākšanas, tests saturiski ir pilnveidots atbilstoši 

kursu apmeklētāju valodas 

lietojuma  pašnovērtējumam. Tiek  gatavota  pirmā 



valodas  kursu programma līmenim Upper 

Intermediate.  Kursu programma  tiek papildināta 

ar nodarbību tematisko plānu atbilstoši 

paredzētajam  stundu skaitam. Ir uzsākts angļu 

valodas apmācības kurss līmenim B1-

B2,ir  notikušas visas ieplānotās nodarbības šī 

līmeņa grupai. Ir paredzēts iegādāties angļu valodas 

apmācībām divus eksemplārus speciālo literatūru 

Maritime English jomā 

4.2. Stažēšanās pie komersanta Ir uzsākta darbības realizācija, ir notikusi 

koordinējoša sanāksme 2019. gada 12. februārī par 

stažēšanās iesaistīto akadēmisko personālu un 

komersantiem. Turpinās akadēmiskā personāla 

kompetences pilnveidošanas organizatoriskais 

darbs ar mērķi nodrošināt stažēšanās iespējas pie 

komersantiem. Ir notikusi projekta darba grupas 

apspriede minētajā jautājumā. 

4.3. Specializētās mācības Ir uzsākta darbības realizācija, 2019. gada 12. 

februārī notika koordinējoša sanāksme ar 

specializētajās mācībās iesaistīto akadēmisko 

personālu un pakalpojuma sniedzējiem no 

industrijas. Turpinās akadēmiskā personāla 

kompetences pilnveidošanas organizatoriskais 

darbs ar mērķi nodrošināt stažēšanās iespējas pie 

komersantiem. Ir notikusi projekta darba grupas 

apspriede minētajā jautājumā 

5. Informācijas un publicitātes 

pasākumi par projekta īstenošanu 

Ir nodrošināti obligātie projekta publicitātes 

pasākumi. LJA Flotes ielā 12 k-1 vestibilā, kā arī 

LJA mājas lapā 

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

juras-akademijas-akademiska-personala-

atjaunotnes-starptautiskas-sadarbibas-un-

kompetencu-pilnveides-veicinasanai/) ir izvietots 

informatīvais plakāts par projektu. Projekta darba 

grupa iesaistījās ERASMUS + nedēļas pasākumos 

LJA 2019. gada aprīlī un iepazīstināja partnera- 

augstskolas ar projektu. Projekta darba grupa 

iesaistījās LJA Karjeras dienās 2019. gada martā. 
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