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LIETUVOS IR LATVIJOS BENDRADARBIAVIMO PROJEKTO REZULTATAI LAIVŲ
MECHANIKAMS
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (LAJM), kaip vadovaujantis partneris, kartu su
partneriu Latvijoje – Liepojos jūreivystės koledžu (LJK) įgyvendino projektą „Lietuvos ir Latvijos
jūrinio sektoriaus žmogiškųjų išteklių konkurencingumo didinimas tobulinant laivų mechanikų
rengimą ir kvalifikacijos kėlimą“ (angl. Improvement of the Competitiveness of Lithuanian-Latvian
Maritime Sector Engineers (LLIV-289 LTLV-MARINE-ENGINEER)).
Projekto tikslas:
Didinti Lietuvos ir Latvijos jūrininkų konkurencingumą, keičiantis Lietuvos ir Latvijos
jūrininkus rengiančių institucijų gerąja patirtimi, tobulinant laivų mechanikų rengimą ir
kvalifikacijos kėlimą abipus sienos, atnaujinant infrastruktūrą.
Projekto rezultatai:
 LAJM (Lietuvoje) įrengtas modernus Laivų energetinių įrenginių elektroninis
treniruoklis, susidedantis iš 12 kompiuterizuotų darbo vietų, mašinų skyriaus bei
centrinio valdymo posto patalpų ir dvejų instruktoriaus stočių. Treniruoklis leidžia
imituoti 10 įvairių tipų laivų jėgainių darbą.
 LJK (Latvijoje) įrengtos / renovuotos Savarankiško mokymosi, Laivų elektronikos ir
automatikos bei Užsienio kalbų laboratorijos.
 Atnaujintos laivų mechanikų studijų dalykų programos: LAJM – Anglų kalba ir Laivų
energetinių įrenginių eksploatavimo elektroniniai treniruokliai; LJK – Elektrotechnika
ir laivų elektros įranga; Laivų energetiniai įrenginiai ir Jūrinė anglų kalba.
 Atnaujintos laivų mechanikų kvalifikacijos kursų programos: LAJM – Laivų
energetinių įrenginių elektroninis treniruoklis ir Pasiruošimas darbui su treniruokliu:
techninės anglų kalbos kursai; LJK – Elektronika ir elektrotechnika; Bazinis laivų
energetinių įrenginių kursas naudojant privalomą bazinį apmokymą ir Anglų kalba
laivų mechanikams.
 Išleistos trys mokomosios knygos. LAJM parengtos knygos „Pasiruošimas darbui su
treniruokliu: techninės anglų kalbos kursai“ (angl. Preparation to work with Engine
Room Simulator: technical maritime English course, knyga išleista anglų kalba) ir
„Darbas su laivo energetinio įrenginio treniruokliu (angl. Working with Engine Room
Simulator, knyga išleista lietuvių, anglų ir rusų kalbomis). LJK anglų kalba parengta
knyga „Anglų kalba laivų mechanikams (angl. English for Marine Engineers).
 Apmokytos 5 pilotinės grupės pagal atnaujintas kursų programas: LAJM – Laivų
energetinių įrenginių elektroninis treniruoklis ir Pasiruošimas darbui su treniruokliu:
techninės anglų kalbos kursai; LJK – Elektronika ir elektrotechnika; Bazinis laivų
energetinių įrenginių kursas naudojant privalomą bazinį apmokymą ir Anglų kalba
kursai laivų mechanikams.

Lithuanian Maritime
Academy

Liepaja Marine
College

LLIV-289 LTLV-MARINE-ENGINEER



LAJM ir LJK lektoriai tobulino kvalifikaciją „Transas Marine UK Ltd” (Didžioji
Britanija) įmonėje.
Projekto rezultatai ženkliai prisidės, pagerinant Lietuvos ir Latvijos laivų mechanikų rengimo
ir kvalifikacijos kėlimo kokybę bei jų konkurencingumą tarptautinėje darbo rinkoje.
Įgyvendinusi šį projektą bei pasinaudojusi ankstesnių projektų rezultatais LAJM sukūrė
„virtualų laivą“ – veikiantį modernių treniruoklių kompleksą, kurį sudaro:
 Navigacinis laivo valdymo treniruoklis;
 Globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos (GMDSS) treniruoklis;
 Laivų energetinių įrenginių treniruoklis;
 Krovos darbų treniruoklis.
Tokiu būdu sukurtas „virtualus laivas“ - pirmasis virtualus laivas Baltijos regione.
Pasinaudojus nauja įranga, LAJM galės vykdyti tarptautinės STCW konvencijos 2010 m. Manilos
pataisų reikalavimus, organizuoti laivavedžių ir laivų mechanikų komandinio darbo mokymus,
imituoti realaus darbo laive situacijas.
Bendras projekto biudžetas: 943.096,46 EUR
Europos regioninės plėtros fondo finansavimas: 801.631,99 EUR
Trukmė: 2012 m. balandžio 18 d. – 2014 m. balandžio 18 d.
Projektas vykdomas pagal 2007-2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną
programą, kurios tikslas yra remti projektus, skirtus spręsti problemas ir skatinti regioninę plėtrą,
bendradarbiavimą per sieną įvairiose srityse.
Išsamesnei informacijai apie projektą gauti, maloniai prašome kreiptis į Tatjaną Lysenko,
el.p.: t.lysenko@lajm.lt; tel. nr. (8 46) 397 260.

