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Darbības 

Nr. 

Visas projekta iesniegumā 

plānotās projekta darbības 

Darbības īstenošanā veiktie pasākumi 

pārskata periodā 

1. 

Esošo studiju programmu (kuģu vadības, 

mehānikas un elektromehānikas) satura 

pilnveide un salāgošana nozares attīstības 

vajadzībām 

Kopsavilkuma izstrādāšana un iesniegšana. 

Pārmaiņu vadības un īstenošanas plāna 

sagatavošana nosūtīšanai per-review vērtējumam 

2. 
LJA organizatorisko un pārvaldības 
struktūru pilnveide 

Izstrādāts jaunais uzlabotas LJA pārvaldības 

struktūras modelis un veikta tā integrācija KV 

sistēmā. Veikta pārvaldības procesa attālinātā 

režīmā analīze. 

3. LJA kvalitātes vadības sistēmas pilnveide 

Uzsākta studiju programmu kvalitātes monitoringa 

kompleksā rīka izveide . Pilnveidota individuālā 

darba plāna-atskaites forma, iekļaujot papildu 

kritērijus - attālinātās studijas un darbs e-vidē (e-

platformā https://omars.latja.lv u.c.). 

Noslēgts līgums ar LU par pretplaģiāta sistēmas 

izmantošanu, izveidota LJA darba grupa darbam ar 

šo sistēmu. Izstrādāts akadēmiskā godīguma 
nolikuma projekts, izstrādāts un apstiprināts LJA 

ētikas kodekss, kā arī intelektuālā īpašuma tiesību 

pārvaldības un izmantošanas politika LJA, veikta 

šo dokumentu iekļaušana KV sistēmā. 

4. Integrētas e-risinājumu platformas 

izstrāde un ieviešana 

Izstrādāta jaunā papildu servera 

specifikācija/prasības. Izstrādāts, iesniegts un tiek 

īstenots iepirkuma plāns. 

Notiek KVS dokumentu sistēmas NAMEJS iegāde 

un ieviešana (ar AS "RIX Technologies" noslēgts 

Licences līgums par programmatūras NAMEJS 

lietošanu, kā arī noslēgta Vienošanās par 

pakalpojuma sniegšanu; ar AS "RIX 
Technologies"pārstāvjiem 09.20 trešajā dekādē 

ieplānota tikšanās, lai risinātu sistēmas palaišanas 

aktuālos jautājumus. Vienlaikus tiek veikta 

programmatūras analīze no tehniskā viedokļa. 

LJA e-platforma https://omars.latja.lv pārskata 

periodā ir ieviesta un aktīvi tiek izmantota.  Ir 

izsludināti iepirkumi un noslēgti līgumi par 

Virtuālo e-studiju rīku kuģu mašīntelpas sistēmu 

apmācībai iegādi, no kuriem daļa (piem., esošo 

programmu atjauninājumi), jau tiek ieviesta LJA. 



Veikta personālvadības e-risinājumu analīze darba 

organizēšanai attālinātā režīmā. 

Notiek LU e-platformas LUIS lietderības un 

iegādes iespēju izvērtēšana. 

Notiek sadarbība ar grāmatvedības sistēmas 

Horizon pārstāvjiem (Firma "Vizma Enterprise"): 

izpētīti Horizon piedāvātie moduļi un demo vide; 
izskatīti iespējamie papildinājumi; tiek apkopota 

informācija par programmas ieviešanu; tiek 

precizēti darba uzdevumi, notiek ieviešanas 

problēmjautājumu analīze, notiek attālinātās 

sapulces ar Horizon pārstāvjiem, veikta DEMO 

versijas izpēte, priekšlikumu izstrāde Horizon 

iegādes/ieviešanas kontekstā. Izstrādāti darba 

uzdevumi, notiek to precizēšana/saskaņošana. 

5. LJA vadības personāla kompetenču 

pilnveide 

Veikta LJA vadības personāla kompetenču 

pilnveides faktiskās situācijas analīze un plāna 

aktualizēšana un papildināšana, kā arī īstenošanas 

iespēju noskaidrošana. 

Ar Klaipēdas universitātes Jūras inženierijas 

fakultātes pārstāvjiem uzsāktas sarunas par 

savstarpējās mācīšanās pasākumiem un to 

īstenošanu. 

6. Projekta vadības un īstenošanas 

nodrošināšana 

Projekta tālākas īstenošanas organizēšana, 

sadarbība ar LJA vadību, struktūrvienībām un 

studiju programmu direktoriem, projekta 

lietvedības organizēšana, komunikācija ar CFLA, 

projekta publicitātes pasākumu nodrošināšana, 

finanšu plūsmas vadība u.c. Sagatavots MP5 

iesniegšanai CFLA 

7. Informācijas un publicitātes pasākumi par 

projekta īstenošanu 

Izveidots komunikācijas plāns.  

Izveidots informatīvs plakāts, kurš izvietots LJA 

vestibilā. LJA mājas lapā ievietota informācija par 
projekta uzsākšanu un atjaunota informācija par 

katru MP periodu. 
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