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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 

Izveidots nozares vajadzību izzināšanas  pētījums 

par LJA absolventiem nepieciešamajām  prasmēm 

un kompetencēm, apkopoti un interpretēti dati, 

notiek kopsavilkuma gatavošana.  Studiju 

programmu iekšējā izvērtēšana. Nozares ekspertu 

un iekšējā vērtējuma un priekšlikumu apkopošana. 

Apkopoto priekšlikumu studiju programmu 

pilnveidei atbilstoši nozares attīstības vajadzībām 

izstrāde, ņemot vērā nozares šodienas un nākotnes 

prasības (skat. apakšdarbību 1.3.) par LJA 

absolventiem nepieciešamajām prasmēm un 

kompetencēm. 

Priekšlikumu izstrāde par inovatīvām mācību 

metodēm, kādas nepieciešamas esošo studiju 

programmu (kuģu vadības, mehānikas un 

elektroautomātikas) docēšanai e-vidē. 

Veikta jūrniecības nozares cilvēkresursu attīstības 

vajadzību un nepieciešamo nākotnes prasmju 

izpēte. Apkopoti un izanalizēti pētījuma rezultāti. 

Tiek izstrādāti papildu priekšlikumi studiju 

programmu esošā satura pilnveidei, ņemot vērā 

prognozējamās nākotnes prasības 

inženierzinātniskiem cilvēkresursiem nozarē. 

 

2. 
LJA organizatorisko un pārvaldības 

struktūru pilnveide 

Veikts akadēmiskā personāla PLE aprēķins un 

analīze. Maksas pakalpojumu izmaksu pilnveides 

priekšlikumu izstrāde. Struktūrvienību izlietotā 

finansējuma par iepriekšējo atskaites periodu 

analīze. Uz individuālo sniegumu orientētas 

atalgojuma un motivācijas izmaksu sistēmas 

priekšlikumu izstrāde. LJA finansēšanas modeļa 

pilnveides priekšlikumu izstrāde. Finanšu vadības 

un grāmatvedības IT sistēmas uzlabošanas 

priekšlikumu izstrāde. 

Izstrādāti amata aprakstu pamatformu izveides 

principi, izstrādātas pamatformas LJA 

akadēmiskajam un PI personālam. Izstrādāts LJA 



struktūrvienību un amata funkciju audita plāns. 

Īstenots audits, uzsākta auditu rezultātu analīze. 

 

3. LJA kvalitātes vadības sistēmas pilnveide 

Turpināta Latvijas  augstskolu pieredzes 

par   akadēmiskā godīguma rīku lietošanu izpēte. 

Notiek sarunas par iespēju pievienoties 

starpaugstskolu  vienoti datorizētai plaģiātisma 

kontroles sistēmai (LU) un pārrunas 

par  programmas Turnitin izmantošanas iespējām 

LJA. 

4. Integrētas e-risinājumu platformas 

izstrāde un ieviešana 

Edoc sistēmas tālāka attīstīšana – sadaļa 

“Uzdevumi”,  administratīvā moduļa 

funkcionalitātes papildināšana. 

“Moodles” platformas konfigurēšanas iespēju 

izpēte, konfigurācija un integrācija ar AD (Active 

Directory) 

 

5. LJA vadības personāla kompetenču 

pilnveide 

 

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 MP2 

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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