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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 

Nozares attīstības vajadzību izzināšanas metodes 

izstrāde. Nozares ekspertu darba grupas izveide 

katrā no studiju programmām. Darbs nozares 

ekspertu grupās. Nozares ekspertu darba grupu 

izstrādāto priekšlikumu apkopošana, analīze un 

salīdzināšana ar studiju programmu esošo saturu. 

Tiek izstrādāti priekšlikumi studiju programmu 

pilnveidei atbilstoši nozares attīstības vajadzībām. 

Veikta obligātā studiju kursu apguves laiku 

analīze. Uzsākta e-vides integrācijas iespēju 

analīze. Veikta e-vides elementu izmantošanas 

iespēju klātienes kontaktstundās analīze, ņemot 

vērā IMO standartprasības. 

Konsultācijas ar ekspertu e-metožu pielietošanā. 

Veikts pētījums par  Latvijas un 

ārvalstu  augstskolu e-vides pieejamību un ērtībām 

no studējošo viedokļa, turpinās datu analīze. 

Teorētisko materiālu un zinātnisko pētījumu 

analīze par e-metodēm un e-apmācību. E-metožu 

teorētiskā apkopojuma izstrāde. Tiek izstrādāts 

LJA e-studiju vides modelis. 

Pētniecības instrumenta izstrāde. Sākotnējā 

pilotpētījuma veikšana. Pētniecības instrumenta 

modificēšana atbilstoši pilotpētījuma rezultātiem. 

Veikta nozares ekspertu darba grupu priekšlikumu 

apkopošana, analīze un salīdzināšana ar studiju 

programmu esošo saturu. Uzsākts darbs pie 

priekšlikumu izstrādes studiju programmu 

pilnveidei atbilstoši nozares attīstības vajadzībām. 

Tiek izstrādāts LJA e-mācību vides modelis. 

2. 
LJA organizatorisko un pārvaldības 

struktūru pilnveide 

Uzsākta struktūrvienību un studiju programmu 

finansēšanas modeļu iespējamo variantu analīze. 

Uzsākta studiju kursu un studiju programmu 

īstenošanas finansējuma noteikšanas iespēju 

analīze. Uzsākta uz individuālo sniegumu orientēta 



atalgojuma un motivācijas sistēmas iespējamo 

variantu analīze. 

Uzsākta personāla pārvaldības sistēmas modeļa 

pilnveides iespējamo risinājumu analīze. Tiek 

veikta struktūrvienību un amatu funkciju un 

kompetenču analīze. Tiek veikta Pētniecības 

institūta pārreģistrācija. 

3. LJA kvalitātes vadības sistēmas pilnveide 

KVS pāriešana uz jauno ISO9001:2015. Uzsākts 

darbs pie jaunās kvalitātes vadības rokasgrāmatas 

izstrādes. Veikta padziļināta risku un to 

samazināšanas analīze. 

Uzsākta akadēmiskā godīguma nodrošināšanas 

sistēmas analīze un tās pilnveides iespējas. Tiek 

veikta citās augstskolās (LU, RTU, LLU, RSU) 

izmantotās akadēmiskā godīguma 

programmatūras izpēte. 

4. Integrētas e-risinājumu platformas 

izstrāde un ieviešana 

 

5. LJA vadības personāla kompetenču 

pilnveide 

 

6. Projekta vadības un īstenošanas 

nodrošināšana 

Projekta vadības funkciju nodrošināšana – darba 

grupu izveide, veicamo uzdevumu definēšana, 

diskusijas un tikšanās. Sagatavots MP1 

iesniegšanai CFLA. 

7. Informācijas un publicitātes pasākumi par 

projekta īstenošanu 

Izveidots informatīvs plakāts, kurš izvietots LJA 

vestibilā. LJA mājas lapā ievietota informācija par 

projekta uzsākšanu. Akadēmiskās sapulces 

ietvaros informēts LJA personāls par projekta 

īstenošanas uzsākšanu, mērķiem un rezultātiem. 
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