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IEVADS 
 

Profesionālas augstākās izglītības bakalaura studiju programma – 
„Gaisa spēku militārā vadība” apspriesta Latvijas Nacionālās aizsardzības 
akadēmijas Senāta 2007.gada 14. novembra sēdē (protokols Nr 2/2007), un 
ir pieņemts lēmums par studiju programmas īstenošanas sākšanu pēc 
licences saņemšanas (sk. 1. pielikumu).  Studijas profesionālā bakalaura 
studiju programma „Gaisa spēku militārā vadība” uzsāktas 2009.gada 1. 
februārī. 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Gaisa spēku militārā 
vadība” akreditēta 2011. gada __. _________ (sk. 3. pielikumu). 
Profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Gaisa spēku 
militārā vadība” veidota atbilstoši LR Ministru kabineta 2001.gada 20. 
novembra noteikumiem Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartu”. Programma atbilst LR Izglītības un 
zinātnes ministrijas klasifikatoram – 42863, un tā ir izstrādāta saskaņā ar 
profesijas standartu „Nacionālo bruņoto spēku virsnieks” (reģistrācijas 
numurs 0373), saskaņots Profesionālās izglītības trīspusējās sadarbības 
2006.gada 7.jūnija sēdē (protokols Nr.4).  

Pabeidzot minēto programmu, absolvents iegūst profesionālo 
bakalaura grādu Gisa spēku militārajā vadībā, un pirmo militāro dienesta 
pakāpi – „leitnants”. 

Programmu izstrādājot, respektēti LR MK 2006.gada 3.oktobra 
noteikumi Nr. 821 „Augstskolu, koledžu un augstākās izglītības programmu 
akreditācijas kārtība”.  

 
I. AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS MĒRĶI UN 

UZDEVUMI, IEGŪSTAMIE STUDIJU REZULTĀTI  
1.1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 

 
Studiju programmas mērķis: sagatavot studējošos par jaunāka 

līmeņa vadītājiem dienestam Nacionālos bruņotajos spēkos (NBS), ES / 
NATO multinacionālajās vienībās, ar izteiktām līdera spējām, augstu 
motivāciju un profesionālo kompetenci.  

Lai sasniegtu studijas programmas mērķi, tiek izvirzīti šādi 
uzdevumi: 

1. par prioritāti uzskatīt studējošā kā līdera veidošanu un viņa radošas 
personības attīstību; 

2. izveidot militārā vadītāja pamatkursu sinerģētisko koncentrāciju A 
bloka studiju kursu, lai studējošie gūtu teorētisko izpratni un 
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praktiskās iemaņas par militāra un nemilitāra rakstura uzdevumu 
plānošanu, vadīšanu un kontroli; 

3. attīstīt studējošo spējas analītiski formulēt un pieņemt objektīvus 
lēmumus paaugstināta riska apstāļos un krīzes situācijās; 

4. apgūt vadībzinības un militāri tehniskās zināšanas, t.sk. kaujas 
inženieratbalsts, individuālais un kolektīvais bruņojums, sakari un 
kaujas tehnika, kas atbilst vada komandiera profesionālās 
kvalifikācijas prasībām; 

5. nodrošināt tādu konkrētas specializācijas interdisciplināro kompleksa 
B kursu bloku, lai studējošie iegūtu tādas zināšanas inženierzinātņu 
grupas studiju kursos un militārā gaisa transporta jautājumos, kuru 
praktiskās zināšanas pielietojamas NBS kaujas tehnikas un gaisa 
transporta līdzekļu pareizai ekspluatācijai, kā arī tālākām studijām 
Rīgas tehniskajā universitātē profesionālā bakalaura iegūšanai 
programmā „Aviācijas transports” vai studijām maģistrantūrā; 

6. apgūt pašizglītošanās un pētniecības darba iemaņas, studējot nozares 
literatūru, veicot pētījumus, pildot semestra, kursa un diploma darbus, 
gatavojot projektus u.c. veida uzdevumus, kuri ir saistīti ar 
inženierzinātni un valsts aizsardzību; 

7. veicināt studiju programmas satura un studiju procesa tālāko pilnveidi 
atbilstoši NBS attīstības plāniem, uzdevumiem un tehnoloģiju 
attīstībai. 
 

1.2. Iegūstamie rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā 
 

Profesionālajā augstākās izglītības bakalauru studiju programmā  
„Gaisa spēku militārajā vadība” iegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas dod 
iespēju profesionālajam bakalauram pildīt dienestu Nacionālo bruņoto spēku 
Gaisa spēku vienībās un štābos jaunāka līmeņa komandējošā sastāva amatos. 

NAA profesionālā bakalaura studiju programma „Gaisa spēku militārā 
vadība” pēc sava satura un formas ir saskaņota akadēmiskās ievirzes un 
pielietojamo zinātņu kursu un prakses sistēma. Mērķu un uzdevumu 
realizēšanas rezultātā, ņemot vērā pašas studiju programmas formulējumu, tā 
nākamajiem Sauszemes spēku virsniekiem nodrošina prasmes un iemaņas 
Sauszemes spēku militārajā vadībā, taktikā, kaujas atbalstā un 
nodrošinājumā, kā arī bruņojuma, kaujas tehnikas un gaisa transporta 
ekspluatācijā un apkopē. Tādējādi konkrētie uzdevumi profesionālās 
augstākās kvalifikācijas militārajam vadītājam, kā norādīts Latvijas 
Republikas Profesiju klasifikatorā, ir jāiegūst tāda izglītība, lai viņš kā 
militārais vadītājs, pirmkārt, būtu spējīgs: 
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1. vadīt padoto personālu miera, krīzes vai kara gadījumā; 
2. realizēt vadību, t.i., formulēt mērķus, pieņemt lēmumus un organizēt 

padotos noteikto mērķu sasniegšanai; 
3. uzņemties un veikt augstākstāka komandiera pienākumu izpildi; 
4. būt laba fiziskā un psiholoģiskā sagatavotībā darbībai ekstremālos 

apstākļos; 
5. veikt zinātniskās pētniecības darbus; 
6. veikt citus līdzīga satura uzdevumus. 

 
Otrkārt, sadarbībā ar Rīgas tehniskās universitātes Aviācijas  institūtu, 

studiju programmas specializācijas studiju kursu apguves rezultātā 
studējošais iegūst nepieciešamās zināšanas un prasmes: 

1. par mehānismu uzbūvi, to struktūranalīzi un sintēzi, tipveida mašīnu 
un mehānismu elementiem, to datoraprēķinu metodēm; 

2. izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnes 
formulēšanai un risināšanai gaisa transporta nozarē; 

3. pētnieciskā darba pamatiemaņas, t.sk. eksperimentālos pētījumos un 
literatūras analīzē gaisa transporta nozarē; 

4. transporta procesu kvalitātes nodrošināšanas jomā, gaisa transporta 
tehniskajā ekspluatācijā, remontā un gaisa satiksmes drošības 
jautājumos. 

 
Prasības mūsdienu militārajam vadītājam, viņa kvalifikācijas 

raksturojumu nosaka minētās studiju programmas saturs, apjoms un 
struktūra. 

Pēc profesionālās augstākās izglītības bakalauru studiju programmas  
Militārā vadība sekmīgas apgūšanas un bakalaura darba izstrādāšanas un 
aizstāvēšanas tiek piešķirta piektā līmeņa profesionālā bakalaura grāds Gaisa 
spēku militārajā vadībā (Gaisa spēku jaunākais militārais vadītājs), 
kvalifikācija – Gaisa spēku jaunākais virsnieks (Nacionālo bruņoto spēku 
virsnieks), kā arī pirmo militāro dienesta pakāpi – „leitnants”. 

Profesionālais bakalaura grāds dod tiesības turpināt izglītību 
akadēmiskā maģistra vai profesionālā maģistra studiju programmās, izpildot 
attiecīgās maģistra programmas uzņemšanas prasības. 
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II. NAA STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA, ATBILSTĪBA 
AUGSTSKOLAS MĒRĶIEM UN UZDEVUMIEM 
2.1. Augstākās izglītības programmas organizācija 

 
Programmas izveidi reglamentē šādi normatīvie dokumenti: 

1. LR Ministru kabineta 2001. gada 20. novembra noteikumi Nr. 481 
„Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
standartu” 

2. Profesijas standarts PS 0373, saskaņots Profesionālās izglītības un 
nodarbinātības trīspusējās sadarbības 2006.gada 7.jūnija sēdē 
(protokols Nr.4). 
 
Studiju programmu izstrādājot, ievērota NAA Satversme un studijas 

regulējošie normatīvie akti.  
 

2.1.1. Nosacījumi studiju uzsākšanai 
 
Pamatojoties uz 2010.gada 17.septembra Senāta sēdes Nr. 24., 

lēmumu un NAA rektora 2010.gada 4.novembra pavēli Nr.133. ir izstrādāti 
un apstiprināti „Uzņemšanas noteikumi”  2011 / 2012. mācību gadā. 
Noteikumos profesionālā  bakalaura studiju programmā „Gaisa spēku 
militārā vadība”  kandidātiem jāatbilst šādiem nosacījumiem: 

1. tiesības pieteikties studijām ir Latvijas Republikas pilsonim līdz 27 
gadu vecuma sasniegšanai. (Militārā dienesta likums 18.pants); 

2. vidējo izglītību apliecinošajā dokumentā neviena atzīme nav mazāka 
par 4 (gandrīz viduvēji); 

3. matemātikas, fizikas un angļu valodas atzīme nedrīkst būt zemāka par 
5 (viduvēji); 

4. LR Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajiem centralizētajiem 
eksāmeniem nedrīkst būt nokārtots zemāk par D līmeni; 

5. personas, kuras nav beigušas mācību iestādi latviešu valodas plūsmā – 
sertifikāts par valsts valodas prasmes trešo pakāpi. 

 
2.1.2. Imatrikulācijas noteikumi 

 
Uzņemšana NAA studiju programmā „Gaisa spēku militārā vadība” 

notiek pēc 2.1.1. punktā un papildus nosacījumu izpildes: 
1. pozitīvs vērtējums un sekmīgi pabeigts kadet-kandidāta apmācības 

kurss (Kājnieku skola un Instruktoru skola); 
2. NBS Militārā medicīnas centra izziņa par veselības stāvokli – 

kapacitāte ir A 6; 
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3. Pozitīvs vērtējums fiziskās sagatavotības pārbaudē; 
4. pārbaudījums matemātikā un fizikā (vidusskolas programma); 
5. ALCPT iestājpārbaudījums – ne mazāk kā 50 punkti. 

 
2.2. Programmas plāna atbilstība augstskolas mērķiem un uzdevumiem 

 
Programmas izveidi reglamentē šādi normatīvie dokumenti: 

 LR Ministru kabineta 2001. gada 20. novembra noteikumi Nr. 481 
„Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
standartu” 

 Profesijas standarts PS 0373, saskaņots ar Profesionālās izglītības un 
nodarbinātības trīspusējās sadarbības 2006.gada 7.jūnija sēdē 
protokols Nr.4. 
 
Studiju programmu izstrādājot, ievērota NAA Satversme un studijas 

regulējošie normatīvie akti, kur NAA Satversmes 9.punktā ir noteikts „NAA 
pamatuzdevums ir sagatavot profesionāli izglītotu komandējošo un militāro 
speciālistu sastāvu Latvijas valsts aizsardzībai, organizēt un veikt pētījumus 
valsts aizsardzības un drošības jomā, audzināt jauno militāro inteliģenci, 
virsniekus – Latvijas patriotus, garīgi un fiziski attīstītas personības ar 
augstu morāli, goda un pienākuma apziņu, līderus, kuri spēj uzņemties 
atbildību vadīt savus padotos”. 

NAA īsteno profesionālās augstākās izglītības bakalaura un maģistra 
studiju programmas, kā arī nodrošina studijas militārās kvalifikācijas 
iegūšanai vai paaustināšanai. 

 
2.3. Studiju programmas kvalitātes nodrošināšana 

 
NAA studiju programmas kvalitātes vadības sistēmu nosaka NAA 

Studiju kvalitātes un iekšējās kārtības nolikums. Tajā ir izstrādāta studiju 
procesa kvalitātes uzraudzības un docētāju darba kvalitātes vērtēšanas 
sistēma. Studiju kvalitātes un iekšējās kontroles darbu vada Pašnovērtēšanas 
komisijas Vadības komiteja (turpmāk tekstā - komiteja), kuru uz vienu gadu 
apstiprina NAA Senāts. 

Reizi gadā komiteja sniedz pašnovērtēšanas ziņojumu NAA 
Satversmes sapulcei publiskai apspriešanai. Pašnovērtēšanas ziņojums ir 
kritisks NAA iespēju un resursu novērtējums, iespēju analīze, darbības 
rezultātu izvērtējums, lai skaidri apzinātu trūkumus un ieteiktu 
priekšlikumus to novēršanai. 

Studiju kvalitāte regulāri tiek novērtēta NAA vadības un katedru 
sēdēs, akadēmijas personālsastāva kopsapulcēs, kā arī Aizsardzības 
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ministrijas (AM) un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) kopējās konferencēs. 
Komiteja regulāri organizē dažādus pasākumus, lai apkopotu un analizētu 
datus par studiju kvalitāti: 

1. reizi gadā - NAA absolventu konference. Absolventu viedokļi par 
studiju kvalitāti tiek apkopoti konferences rezolūcijā vai veicot 
absolventu anketēšanu un anketu analīzi. 

2. Katra studenta aptauja, tiek organizēta divas reizes gadā saskaņā ar 
pašnovērtēšanas komisijas darba plānu. 

3. akadēmiskā personāla aptauja. 
4. NAA administratīvā personāla un darbinieku aptauja. 
5. izlaiduma kursu studentu anketēšana par NAA pasniedzēju darbu. 
6. valsts (kvalifikācijas) komisijas darba rezultātu un priekšlikumu 

analīze. 
7. NAA uzņemšanas komisijas darba rezultātu un priekšlikumu analīze. 
8. Reizi gadā tiek veikta administrācijas un personāla daļas (APD) 

sniegto datu par akadēmisko personālu analīze. 
 

Pašnovērtēšanas ziņojumā ietvertie priekšlikumi, ja tos atbalsta 
Satversmes sapulce, tiek iekļauti attīstības plānā. 

 
III. AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS STUDIJU 

APRAKSTS 
 

Studiju gads pilna laika studijās ir sadalīts divos semestros, kam seko 
bakalaura darba aizstavēšana. Studiju laikā ir paredzētas prakses. 

 
Studiju programmas saturu veido: 

 studiju kursi  142 kreditpunkti jeb  79% apjoma, 
 prakse  26 kreditpunkti jeb    14% apjoma 
 valsts pārbaudījums, t.sk. 
bakalaura darbs 

12 kreditpunkti jeb    7% apjoma 

 
Diplomu par profesionālo bakalaura grādu un kvalifikāciju var saņemt 

studējošais, kurš ir sekmīgi nokārtojis visas programmas prasības, sekmīgi 
nokārtojis valsts pārbaudījumus un aizstāvējis bakalaura darbu. 

 
Studiju programmas kursi veido 5 grupas: 

 vispārizglītojošo un humanitāro 
studiju kursi 

 
45 kredītpunkti jeb 31 % 

 militāro studiju kursi 21 kredītpunkti jeb 15 % 
 specializācijas studiju kursi 62 kredītpunkti jeb 44 % 
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 ekonomikas un vadības  
    studiju kursi 

 
9 kredītpunkti jeb 6% 

 brīvas izvēles studiju kursi 6 kredītpunkti jeb 4% 
 

Studiju programmas mērķa un uzdevumu īstenošanu nodrošina šādi 
saturu veidojoši bloki: 

Vispārizglītojošo un humanitāro studiju kursi – matemātika, fizika,    
tēlotājģeometrija un inženiergrafika, elektrība un elektronika, teorētiskās 
mehānika un materiālu pretestība, materiālu zinība,svešvaloda, politoloģija, 
vispārējā socioloģija, vadības socioloģija, sociālā antropoloģija, kara 
mākslas vēsture, vides aizsardzība, lietišķā etiķete un protokols, militārās 
tiesības, informātika un sports. 

Militāro studiju kursi – taktika, ģeoinformātika un meteoroloģija, 
karatehnika un strēlnieku ieroču uzbūve, kaujas nodrošinājums, kaujas 
atbalsts, šaušanas mācība.  

Specializētās nozares speciālo studiju kursi – aeronavigācija, gaisa 
transporta radioelektroniskas iekārtas, gaisa transporta konstrukcija, gaisa 
transporta remonts un tehniskā ekspluatācija, gaisa kuģu aerodinamika, gaisa 
kuģu profilakse un diagnosticēšana, aviācijas dzinēju konstrukcija un 
ekspluatācija, lidlauku aprikojums, speciāla tehnika, aviācijas negadījumu 
izmeklēšana.  

Ekonomikas un vadības priekšmetu – vadības teorija, ekonomikas 
pamati, finanšu pamati un projekta vadība. 

Brīvās izvēles kursi – sociālā antropoloģija, krīzes vadības teorija, 
vadības psiholoģija, politoloģija un mārketings.  

 
3.1. Studiju programmas organizācija 

 
Studiju programmas “Gaisa spēku militārā vadība” tiek īstenota 

Nacionālajā Aizsardzības akadēmijā sadarbībā ar Rīgas Tehniskās 
universitātes Aviācijas institutu. Studiju programmas izpilde paredzēta pilna 
laika 4.5 gados (9 studiju semestros) vai nepilna laika studijās 5 gados (10 
studiju semestros),  kuras apjoms – 180 KP (sk. 3.1. tabulu).  
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3.1. tabula 
 

Studiju plāns 
 

Nr. Studiju kursa 
nosaukums 

1.gads 2.gads 3.gads 4.gads 5.gads 
KP ZPF I II III IV V VI VII VIII IX X 

1. 
Vispārizglītojošo un 
humanitāro studiju 
kursi  

 17 5 11 2  2 5 3  45  

1.1. Matemātika  9         9 E 

1.2.  Fizika   3 3       6 E,E 

1.3. Varbūtību teorija un 
matemātiskā statistika  

  2        2 I 

1.4. Tēlotāja ģeometrija un 
inženiergrafika 

   2       2 I 

1.5. 
Tehniskā mehānika 
(kopā teorētiskā 
mehānika un materiālu 
pretestība) 

   4       4 

I,E 

1.6. Elektronikas pamati       2      2 I 

1.7. Elektrotehnikas pamati    2       2 E 

1.8. Svešvaloda  7         7 E 

1.9. Militārās tiesības       2    2 E 

1.10. Militārā pedagoģija un 
psiholoģija        2   2 IE 

1.11. Lietišķā etiķete un 
protokols         1  1 IE 

1.12. Vides aizsardzība        1   1 IE 

1.13. Karamākslas vēsture        2   2 IE 

1.14. Fiziskā sagatavošana         2  2 IE 

1.15. Informātika  1          IE 

2.  Militāro studiju kursi  2     7 8 3  20  

2.1. Taktika       3 2 3  8 E 

2.2. 
Militārā Ģeotelpiskā 
informācija un 
meteoroloģijas pamati 

 1     1    2 E 

2.3. 
Kara tehnika un 
strēlnieku ieroču 
uzbūve 

 1     1    2 E 

2.4. Kaujas atbalsts        3   3 E 

2.5. Medicīnas 
nodrošinājums 

       2   2 E 

2.6. Sakari        1   1 IE 

2.7. Šaušanas mācība       2    2 E 

3. Specializācijas studiju   13 12 18 19     62  
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kursi 
3.1. Aeronavigācijas pamati   2        2 E 

3.2. 
Aviācijas dzinēju 
konstrukcija un 
sistēmas 

   3       3 
E 

3.3. Aviācijas komunikāciju 
infrastruktūra 

   3       3 E 

3.4. Aviācijas līkumdošana      2     2 I 

3.5. 
Aviācijas speciāla 
transporta konstrukcija 
(zemes transports) 

   2       2 
I 

3.6. Gaisakuģu sistēmu un 
dzinēju ekspluatācija 

    3      3 E 

3.7. Gaisakuģu satiksmes 
kontroles pamati 

     2     2 I 

3.8. 
Gaisa satiksmes 
kontroles centru 
elektroniskais 
aprīkojums 

  2        2 
I 

3.9. 
Gaisa satiksmes 
kontroles 
komunikācijas ierīces 

     3     3 
I 

3.10. Gaisakuģu aviācijas un 
elektriskais aprīkojums 

    2      2 E 

3.11. Gaisakuģu lidojumu 
drošība 

     2     2 I 

3.12. Gaisakuģu profilakse 
un diagnosticēšana 

    3      3 E 

3.13. 
Gaisakuģu 
radioelektroniskais 
aprīkojums 

    2      2 
I 

3.14. Gaisakuģu tehniskā 
apkope un plānošana 

    3      3 I 

3.15. 
Gaisakuģu 
konstrukcijas un 
sistēmas 

     3     3 
I 

3.16. Ievads aviācijas nozarē   2        2 I 

3.17. Lidlauki un aprīkojums   2        2 I 

3.18. Gaisakuģu 
aerodinamika 

  2        2 E 

3.19. Materiāli un 
izstrādājumi 

   4       4 E 

3.20. 
Sertifikācija un 
standarti aviācijas 
transportā 

     3     3 
E 

3.21. Siltuma dzinēju teorijas 
pamati 

  3        3 I,E 

3.22. Speciālā svešvaloda 
(angļu) 

     2     2 I 

3.23. Tehniskās diagnostikas 
pamati 

     2     2 I 

3.24. Aviācijas negadījumu 
izmeklēšana 

    3      3 I 

3.25. Aviokompāniju 
grāmatvedība 

    2      2 I 
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4.  Ekonomikas un 
vadības studiju kursi 

      4 3 2  9  

4.1. Vadības teorija        3   3 E 

4.2. Ekonomikas pamati       2    2 IE 

4.3. Finansu pamati       2    2 IE 

4.4. Projekta vadība         2  2 E 

5.  Brīvās izvēles studiju 
kursi 

      2  4  6  

5.1. Sociālā antropoloģija           2 E 

5.2. Krīzes vadības teorija            2 IE 

5.3. Vadības psiholoģija           2 E 

5.4. Politoloģija           2 E 

5.5. Mārketings 
 

          2 IE 

5.6 Filozofijas pamati un 
praktiskā etiķete 

          2 IE 

6. Prakse un valsts 
pārbaudījumi 

  4    4 4 8 20 38  

6.1. Prakse   4    4 4 6 8 26 IE 

6.2. Bakalaura darbs          10 10 A 

6.3. Valsts eksāmens          2 2 E 

 KOPĀ:  19 22 23 20 19 19 20 20 20 180  

 
Viens kredītpunkts atbilst studējošā 40 akadēmisko stundu darba 

apjomam (vienai studiju nedēļai), kurā līdz 50 procentiem stundu paredzēts 
kontaktstundām. Viena kontaktstunda ir akadēmiskā personāla un studējošā 
tieša saskarsme, kura tiek īstenota studiju programmas mērķu un uzdevumu 
sasniegšanai un kuras ilgums ir viena akadēmiskā stunda, t.i., 45 minūtes. 
Praktiskās nodarbības atkarībā no studiju kursa specifikas (taktikā, šaušanas 
mācībā, kaujas inženiernodrošinājumā) un apvienotas taktiskajās mācībās var 
būt garākas. 

Programmas specializētajos priekšmetos ir apgūtas topošajiem Gaisa 
spēku virsniekiem nepieciešamās zināšanas un prasmes aviācijas transporta 
ekspluatācijas un gaisa satiksmes kontreles jautājumos, kas ir viena no NBS 
prasībām. Studiju programmu „Gaisa spēku militārā vadība” skatīt 4. 
pielikumā. 

Studiju programmas apguve notiek, izmantojot kā pasīvās, tā aktīvās 
studiju darba formas. Teorētiskās zināšanas studenti apgūst lekcijās, 
semināru nodarbībās un patstāvīgās literatūras studijās. Studējošiem 
nepieciešamās praktiskās iemaņas militārajā jomā tiek veidotas un attīstītas 
pieredzējušu virsnieku vadībā semināros, praktiskajās lauku nodarbībās. 
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Savukārt, specializētos priekšmetos kadeti nepieciešamās teorētiskās un 
praktiskās iemaņas iegūs RTU pieredzējušu docētāju vadībā.  

Bakalaura darbs ir studējošo patstāvīgs pētniecisks darbs. Bakalaura 
darbu studējošais veic Mācību padomē apstiprināta darba vadītāja vadībā. To 
izstrādes gaitā kadets apkopo dažādos studiju kursos apgūtās teorētiskās 
zināšanas. Balstoties uz šīm zināšanām, studējošie veic praktiskus pētījumus. 
Bakalaura darbam jāapliecina studējošā spēja un prasme integrēt dažādos 
studiju kursos apgūtās teorētiskās zināšanas, studiju procesa iegūtas prasmes 
un iemaņas, izmantot tās praktiskos pētījumos, izstrādāt ieteikumus pētījuma 
rezultātu ieviešanai praksē.  

Prakse notiek AIRBALTIC aviokompānijā un Nacionālo bruņoto 
spēku struktūrvienībās pieredzējušu virsnieku un instruktoru vadībā. Prakses 
mērķis ir studiju procesa ietvaros radīt iespēju kadetiem praktizēties 
virsnieka profesijai nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvē reālā militārā 
vidē, vienlaikus apgūstot arī jaunas profesionālajā darbībā nepieciešamas 
teorētiskās zināšanas saistība ar konkrēto darba vidi. Studiju programma 
paredz četras prakses. 

Pirmā prakse tiek plānota 2. studiju gadā 4 nedēļas. Tā ir plānota, ka 
tehnoloģiska prakse AIRBALTIC aviokompānijā. Tās mērķis ir nostiprināt 
kadetu iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas Gaisa transporta 
ekspluatācijas jautājumos un iepazīstināt ar gaisa transporta vadīšanu un 
organizāciju. 

Otrā prakse tiek plānota 4. studiju gadā 4 nedēļas. Tās mērķis ir 
nostiprināt kadetu iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas gaisa 
transporta vadīšana un organizēšana.Tā ir organizēta , ka tehniskas apkopes 
prakse NBS GS vienībās. 

Trēšā prakse tiek plānota 4. studiju gadā 4 nedēļas. Tās mērķis ir 
nostiprināt kadetu iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas militārā vadībā 
pildot ,militāra vadītāja pienākimus NBS GS vienībās. 

Ceturtā prakse tiek plānota 5. studiju gadā 6 nedēļas. Tās mērķis ir 
nostiprināt kadetu iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas zināšanas gaisa 
transporta vadīšana, organizēšana Tā ir organizēta , ka tehniskas apkopes 
prakse NBS GS vienībās. 

Pirmsdiploma prakse pilna laika studijās plānota 5. studiju gadā 8 
nedēļas. Tās mērķis ir iepazīties ar savu turpmāko dienesta vietu, kā arī radīt 
iespēju kadetam speciālistu vadībā praktizēties GS virsnieka amatā. 

 
3.2. Izmaiņas studiju programmā pašnovērtēšanas periodā 

 
Kopš iepriekšējā pašnovērtējuma ziņojuma studiju programmā „Gaisa 

spēku militārā vadība” 2010.- 2011. gadā netika veiktas izmaiņas.  



 

 15 

 
3.3. Studiju programmas salīdzinājums ar citām NATO valstu studiju 

programmām 
Ņemot vērā to, ka 44% Studiju programmas apjoma sastāda ar Gaisa 

transportu saistītie studiju kursi, līdz ar to Nacionālās aizsardzības 
akadēmijas programma tiek salīdzināta ar divām pēc satura līdzīgām studiju 
programmām ārvalstīs:  
 Čehijas Brno un Lietuvas Aizsardzības akadēmijas studiju programmas. Šīs 
programmas pārstāv abus no galvenajiem militārās izglītības modeļiem, kādi 
ir pieņemti vairākumā no NATO dalībvalstīm, kā arī daudzās citās valstīs. 
 
3.3.1. Čehija republikas aizsardzības akadēmija. 

 Studiju programma balstīta uz pilna laika studijām studentiem ar 
iepriekš iegūtu militāro izglītību.  

Tādējādi studiju laikā studenti apgūst galvenokārt tikai vadības zinību 
un gaisa satiksmes kontroles mācību priekšmetus. Pēc kursa sekmīgas 
pabeigšanas absolventam tiek piešķirts bakalaura grāds Militārajās 
tehnoloģijas.  

Studiju kopējais ilgums – 3.gadi. Studijas sadalītas trijos blokos: 
1. Teorētisko pamatzināšanu apguve: vadība un menedžments. 
2. Specialas bloks aviācijas taktika un stratēģija. 
3. Specializācijas bloks lidojumi vai gaisa satiksmes kontrole. 

Visu triju posmu laikā papildus mācību programmā paredzētajiem 
priekšmetiem tiek organizētas obligātas papildus aktivitātes sportā un 
kultūras dzīvē. Pašmācībām tiek veltīts daudz laika, neskatoties uz to, ka ir 
liels kontaktstundu īpatsvars. 
 3.3.2. Lietuvas Republikas Aizsardzības akadēmija. 

Studiju programma balstīta uz pilna laika studijām studentiem ar 
iepriekš iegūtu militāro izglītību.  

Tādējādi studiju laikā studenti apgūst galvenokārt tikai vadības un 
specialas tehnikas menedžmenta mācību priekšmetus. Pēc kursa sekmīgas 
pabeigšanas absolventam tiek piešķirts bakalaura grāds Menedžmenta un 
biznesa administrēšana.  

Studiju kopējais ilgums – 4.gadi. Studijas sadalītas divos blokos: 
1. Obligāto priekšmetu bloks. 
2. Izvēles priekšmetu bloks, kurš savukārt sadalīts 5 grupas. 
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 Pašmācībām tiek veltīts daudz laika, neskatoties uz to, ka ir liels 
kontaktstundu īpatsvars. Kursa absolvēšana dot tiesības turpināt studijas 
maģistrantūrā izvelētajā spciālitatē. 

Nacionālās aizsardzības akadēmijas programma specializācijā -
Gaisa transporta vadīšana un organizēšana tiek salīdzināta ar 2 studiju 
programmām ārvalstīs:  

 Čehijas Brno Militārās universitātes programma „Militārās 
tehnoloģijas - Gaisa pārvadājumu organizēšana”; 

 Lietuvas Aizsardzības akadēmijas studiju programma „Transporta 
Menedžments ”. 

3.2. tabula 

Nr. Kritērijs 

NAA 

SP „Gaisa spēku 
militārā vadība”,  

Čehijas 

Brno MU SP 
„Militārās 

tehnoloģijas” 

Lietuvas  

AA SP „ 
Transporta 

Menedžments” 

1. 
Studiju 
programmas 
apjoms (KP) 

180 172 160 

2. Studiju ilgums 4,5 gadi 3 gadi 4 gadi 

3. Studiju kursu 
īpatsvars (%), t.sk. 78,8% 100% 95,8% 

3.1. 
Vispārizglītojošo 
un humanitāro 
studiju kursi 

 
              31,9% 56,4% 59,9% 

3.2. Specializēto kursu 
īpatsvars (%) 43,5% 29,5% 35,3% 

3.3. 
Vadības un 
ekonomikas kursu 
īpatsvars (%) 

6,4% 3,5% 5,2% 

3.4. Militāro kursu 
īpatsvars (%) 16% 10,6% 

Militārie kursi nav 
ietverti studiju 
programmā 

4. Prakšu īpatsvars 
(%) 14,5% nav nav 

5. Bakalaura darbs 
(KP) 10 8 8 

 
NAA studiju programmas „Gaisa spēku militārā vadība”, 

specializācija Gaisa transporta vadīšana un organizēšana galvenās atšķirības 
salīdzinājumā ar Čehijas un Lietuvas akreditētajām studiju programmām: 
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1. NAA studiju programma dot zināšanas gan militāra vadība, gan 
noteikta Gaisa transporta specializācijā, bet abās minētajās augstskolās 
vairāk pievieš uzmanības vadības un menedžmentam.   

2. NAA studiju programmā ir lielāks specializētu kursu īpatsvars   
3. studiju programmā galvenais uzsvars tiek likts uz gaisa transporta 

aprīkojumu un vadīšanu, bet abās minētajās augstskolās uz Bruņotajos 
spēkos esošo kaujas un speciālo tehniku, ka arī lidojuma procesu un 
tehnoloģiju; 

4. Militāro kursu bloks: 
 Slovākijā nav ietverts studiju programmā; 
 Lietuvā nav ietverts studiju programmā. 

 
IV. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA 

 
Studiju rezultāti tiek novērtēti pēc desmit ballu skalas atbilstoši LR 

pieņemtajiem standartiem (LR Izglītības un zinātnes ministrijas 1998.gada 
14.aprīļa rīkojums Nr.208 „Par studiju rezultātu vērtējumu vienotu uzskaiti”) 
un ECTS (European Credit Transfer System) (sk. 4.1 tabulu). 

4.1. tabula 
Studiju rezultātu vērtēšanas sistēma 

Apguves 
līmenis Vērtējums Skaidrojums 

Aptuvena 
ECTS 
atzīme 

ļoti augsts 
10 izcili (with istinction) A 
9 teicami (excellent) A 

augsts 
8 ļoti labi (very good) B 
7 labi (good) C 

vidējs 
6 gandrīz labi (almost good) D 
5 viduvēji (satisfactory) E 

zems 
4 gandrīz viduvēji (almost 

satisfactory) 
E/FX 

3–1 negatīvs vērtējums 
(unsatisfactory) Fail 

 

10 (izcili) – zināšanas, kas pārsniedz studiju programmas prasības, 
liecina par patstāvīgiem pētījumiem un problēmu dziļu izpratni; 
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9 (teicami) – pilnā mērā apgūtas studiju programmas prasības, iegūta 
prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas; 

8 (ļoti labi) – pilnā mērā apgūtas studiju programmas prasības, taču 
reizēm trūkst dziļākas izpratnes un spējas zināšanas patstāvīgi piemērot 
sarežģītākajiem jautājumiem; 

7 (labi) – apgūtas studiju programmas prasības, taču vienlaikus 
konstatējami arī atsevišķi mazāk svarīgi trūkumi zināšanu apguvē; 

6 (gandrīz labi) – apgūtas studiju programmas prasības, taču 
vienlaikus konstatējami atsevišķi lielāki trūkumi zināšanu apguvē, 
nepietiekami dziļa jautājumu izpratne; 

5 (viduvēji) – visumā apgūtas studiju programmas prasības, kaut arī 
konstatējama vairāku svarīgu problēmu nepietiekami dziļa izpratne; 

4 (gandrīz viduvēji) – visumā apgūtas studiju programmas prasības, 
konstatējama vairāku svarīgu problēmu nepietiekama izpratne un grūtības 
iegūto zināšanu praktiskā izmantošanā; 

3 (vāji) – apgūtas virspusējas zināšanas par priekšmeta svarīgākajam 
problēmām, taču nav spēju tās praktiski izmantot; 

2 (ļoti vāji) – apgūtas virspusējas zināšanas par priekšmeta 
svarīgākajam problēmām, taču citās svarīgās problēmās pilnīgi trūkst 
orientācijas; 

1 (ļoti, ļoti vāji) – nav izpratnes par priekšmeta problemātiku. 
 
Studiju rezultātus vērtē pēc diviem kritērijiem: 

1. kvalitatīvais kritērijs – vērtējums eksāmenā pēc 10 ballu sistēmas, 
ieskaitē – „ieskaitīts” un ”neieskaitīts”; 

2. kvantitatīvais kritērijs – kredītpunkti, iegūstot pozitīvu vērtējumu par 
studiju kursa obligātā satura apguvi. 

 
Zināšanu novērtēšanā docētāji izmanto šādas formas: kontroldarbus, 

testus, studējošo patstāvīgā darba izvērtēšanu semināros un referātu 
sagatavošanā un aizstāvēšanā, ieskaites un eksāmenus.  

Galvenā vērtēšanas metode studiju kursu zināšanu apguvē ir eksāmens 
vai ieskaite ar atzīmi. Lielāko tiesu studiju kursu pārbaudījumus studenti 
kārto rakstiskā veidā. Vērtēšanā tiek ņemts vērā arī studentu darbs semestra 
laikā (sekmība kontroldarbos, aktivitāte semināros, mājas patstāvīgo darbu 
izstrāde, u.c.).  

Izplatītākā ir kumulatīvā vērtējuma metode, kas paredz pakāpenisku 
gala vērtējuma veidošanu no vairākiem studentu darba veidiem auditorijas 
un patstāvīgā darba veikumā. Šāda metode mazina nejaušības gala 
vērtējumā, kā arī veicina studējošo regulāru un sistemātisku darbu. 
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Docētāji, uzsākot darbu ar studējošiem auditorijā, iepazīstina 
studējošos ar zināšanu un prasmju vērtēšanas sistēmu. Studējošiem tiek 
paziņots, kādi nosacījumi semestra laikā būs jāizpilda, kā tiks vērtētas 
zināšanas, kādā mērā darbs semestra laikā ietekmēs noslēguma 
pārbaudījumu.  

 
V. AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS PRAKTISKĀ 

ĪSTENOŠANA 
 

Studiju programma tiek īstenota pa semestriem. Pilna laika studijās 
semestrī studentiem jāapgūst 20 kredītpunkti. Kredītpunkts ir atsevišķu 
studiju priekšmetu, kursu vai citu studiju veidu, kā arī studiju programmas 
izpildes, studenta darba apjoma mērvienība. Viens kredītpunkts atbilst 
studējošā 40 akadēmisko stundu studiju darba apjomam vai vienai prakses 
nedēļai. No tām studējošo patstāvīgā darba apjoms atbilstoši studiju kursu 
nosacījumiem ir 35 līdz 40%, t.i. 16 akadēmiskās stundas. Lekcijas satāda 
nemazāk kā 40%, bet semināri, grupas darbi, praktiskās nodarbības u.c. līdz 
60%. Prakses vērtēšanai un ieskaitīšanai ir paredzēti īpaši kritēriji, ko nosaka 
NAA iekšējie nolikumi un citi regulējošie dokumenti. Studējošo prakses 
izvērtēšanā līdzdarbojas arī darba devējs. 

Studiju metodes un formas izriet no studiju programmas mērķa un 
uzdevumiem atbilstoši augstākās izglītības pedagoģijas jaunākajā atziņām.  

Studiju programma izveidošanas gaitā tika aktualizēta, pamatojoties 
uz NATO, NBS Spēku ilgtermiņa attīstības plānu, konsultācijām ar NBS 
Spēku veidu un vienību komandieriem un augstskolu mācībspēkiem, lai 
nodrošinātu izglītotus, profesionālus militāros vadītājus, kā arī iegūtā 
izglītība absolventiem dotu iespēju pēc dienesta beigām NBS sekmīgi 
integrēties civilajā dzīvē.  

Studējošo mācību un pētnieciskā darba tēmas tiek saistītas ar militāro 
zinātni attiecīgās militārajās jomās. Plaši izplatītās aktīvās darba metodēs 
situāciju analīzei (case study) galvenokārt tiek izmantots NBS 
struktūrvienību faktu materiāls, kā arī Bruņoto spēku attīstības tendences 
citviet pasaulē. 

Šajā programmā studējošajiem kā svarīgāka īpašība, kas jāattīsta un 
jāpilnveido, ir spēja būt līderim un prasme strādāt ārkārtas, krīzes un kaujas 
apstākļos. Tas ir sasniedzams, strādājot ar dažādām darba formām. Tāpēc 
lielākais īpatsvars studiju laikā tiek likts uz praktiskajiem taktiskajiem 
vingrinājumiem. Teorētiskā materiāla apgūšanā NAA un RTU maksimāli 
tiek lietotas interaktīvās studiju formas: darbs mazās grupās, pētījumu 
projektu izstrāde, to apspriešana grupās. Nodarbību vadīšanā tiek izmantoti 
audiovizuālie palīglīdzekļi. Pašmācību laikā studējošie izmanto NAA un 
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RTU lasītavu, bibliotēku, datorklases, internetu. Nodarbības gatavo, vada un 
to gaitu kontrolē docētāji, bet, lai mācību laikā studējošie pilnveidotu 
komandiera – vadītāja un pedagoga – audzinātāja iemaņas, praktisko 
nodarbību laikā par grupu vadītājiem rotācijas kārtībā tiek iecelti studējošie. 

Apkopojot par studiju formām teikto, jāsecina, ka tās ir orientētas uz 
mācību stilu mācīties patstāvīgi, informācijas tehnoloģiju izmantošanu 
vadības lēmumu pieņemšanā, izzināšanā un rīcībspējas veidošanu, 
izmantojot praksi ārvalstu sadarbības partneru, Nacionālo bruņoto spēku 
struktūrvienībās un vietējos uzņēmumos.  

Katrā studiju kursā ir paredzēti referāti un/vai projekti, ko kadeti veic 
individuāli vai darbojoties grupās, kurus aizstāv, uzstājoties auditorijas 
priekšā. Katra kursa noslēgumā studējošie kārto rakstisku vai mutisku 
ieskaiti vai eksāmenu. Atsevišķu kursu pārbaudījumu formas sīkāk 
izklāstītas to aprakstos.  

Akadēmiskā personāla darba metodoloģija, tāpat kā citās mūsu 
augstskolu īstenotajās programmās, vērsta uz to, lai attīstītu studējošos 
prasmi risināt problēmas, sadarboties ar citiem mācībspēkiem un piedalīties 
atsevišķu struktūrvienību svarīgo problēmu atrisināšanā vai projektu 
izstrādē. Studiju formu un metožu pilnveidošanas nolūkos kopsaistībā ar 
citām augstskolas īstenotajām programmām plānots organizēt NBS 
struktūrvienību pārstāvju un augstskolā studējošo konferences un aptaujas, 
pēc diviem gadiem – arī absolventu aptaujas. Uz šo materiālu bāzes veikt 
analīzi un atbilstoši analīzes rezultātiem izdarīt grozījumus programmas 
plānā. 

Īpaša vērība tiek veltīta studiju kursu vertikālai un horizontālai 
integrācijai, tādējādi panākot militārā vadītāja kvalifikācijas prasību – mērķu 
un uzdevumu īstenošanu. 

Tāpat kā citās augstskolas īstenotajās programmās, arī šajā visu 
lektoru, docētāju un profesoru darbu katru semestri novērtē studējošie, 
rakstiski atbildot uz anketas jautājumiem par savu vērtējumu un attieksmi 
pret docētāja darbu – teorētisko līmeni, praktiskajiem vingrinājumiem, to 
pietiekamību materiāla izpratnei un apguvei, individuālajiem uzdevumiem, 
mācībspēka attieksmi pret studentu. Svarīga nozīme ir tam, ka docētāji 
iesaista studentus pētnieciskā darba veikšanā. 

Studiju programmas kvalitātes uzlabošanas un praktisko iemaņu 
apgūšanas nolūkā arvien vairāk nodarbībās tiek lietotas jaunākās 
informācijas sistēmu tehnoloģijas. Datorklasēs tiek risināti praktiski 
uzdevumi, kas ļauj studentiem apgūt jaunākās informāciju tehnoloģijas, datu 
bāzes u.c., kuru lietošana neaprobežojas tikai ar datoru lietošanu nodarbību 
laikā.  
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VI. STUDIJU PROGRAMMAS ATBILSTĪBA 
PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS UN PROFESIJAS 

VALSTS STANDARTAM 
 

Programmas izveidi reglamentē šādi normatīvie dokumenti: 
1. LR Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumi Nr.481 

„Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
standartu”. 

2. Profesijas standarts PS 0373, saskaņots Profesionālās izglītības un 
nodarbinātības trīspusējās sadarbības 2006.gada 7.jūnija sēdē 
(protokols Nr.4). 
Studiju programmu izstrādājot, ievērota NAA Satversme un studijas 

regulējošie normatīvie akti.  
 

VII. STUDĒJOŠIE 
7.1. Studējošo skaits programmā 

 

Studiju programma atvērta 2009. gada 1. februārī. 2009/2010 
akadēmiskajā gadā NAA studiju programmā imatrikulēja 9 kadetus. Sakarā 
ar finanšu līdzekļu samazināšanu NAA, tad 2010/2011. a.g. netika 
imatrikulēts neviens  kadets, un 1. kursa kadeti tika nosūtīti praksē uz NBS 
Sauszemes spēku vienībām. No prakse atgriezās 6 kadeti, kuri turpina 
studijas programmā.  2012/2013. a.g. studiju programāmā tiek plānots 
uzņemt 15 kadetu. (sk. 7.1. att.) 

 
7.1. att. Imatrikulēto un studējošo skaits 

 
Informāciju par NAA un tās piedāvātajām studiju programmām 

pretendenti pamatā guvuši NAA mājas lapā (33%), no citiem avotiem, t.sk. 

Rekrutēšanas un jaunsargu centra, televīzijas un prezentācijām skolā (33%) 

un izstādē „Skola” (18%) (sk. 7.2. attēlu). 
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7.2. att. Informācijas avots 

 
Kadeti savu izvēli par labu studiju programmai „GS militātā vadība” 

minēja karjeras iespējas (51%), integrētā studiju programma (18%) un citi 
(18%) (sk. 7.3. attēlu).  

7.3. att. Studiju programmas priekšrocības 
 

7.2. Absolventu skaits 
 

Pirmie absolventi pilna laika studiju programmu „Gaisa spēku militārā 
vadība” ar kvalifikāciju - GS jaunākais virsnieks absolvēs 2013./2014. 
akadēmiskajā gadā. 
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internetā
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7.3. Studentu aptauja un tās analīze 
 

Katra studiju semestra noslēgumā tiek veiktas studentu aptaujas. To 
mērķis ir ar studentu un docētāju dialoga starpniecību konstatēt problēmas  
un tās risināt, tā garantējot studiju kvalitātes kontroli. Katra kursa beigās 
studenti aizpilda divas anketas: par kursu un par docētāju.  

 

 
 

7.4. att. Kadetu apmierinātība ar studiju procesu un docētājiem 
 
Analizējot 7.4. tabulā apkopotos datus, tad 45 % kadeti studiju procesa 

kvalitāti novērtēja ar atzīmi „labi” un teicami. Kadetu vērtējums attiecībā 
pret docētāju profesionalitāti ir samērā auksts, kur vidējais vērtējums ir 4.6.  

 

 
7.5. att. Kadetu apmierinātība ar NAA vadības darbu un sabiedrisko dzīvi 
 
Analizējot 7.5. tabulā apkopotos datus, tad 55% aptaujāto kadetu ir 

neapmierināti ar vadības darbu. Šis negatīvais novērtējums pamatā saistīts ar 
to, ka administratīvās funkcijas pilda cita Mācību vadības pavēlniecība, 
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kuras pakļautībā atrodas NAA. Sabiedrisko dzīvi vairāk nekā 40% kadetu ir 
novērtējuši ar atzīmi „neapmierinoši”. NAA regulāri tiek rīkoti dažādi 
sabiedriskie, kultūras un sporta pasākumi NBS gada plāna ietvaros. Kadeti 
regulāri piedalās ne tikai NBS ietvaros rīkotajās sacensībās, bet arī 
starptautiska mēroga čempionātos. Kultūras pasākumu ietvaros NAA 
dienošiem karavīriem tiek piedāvātas biļetes un dažādām izradēm un 
koncertiem. Sabiedriskās dzīves neapmierinošais novērtējums zināmā mērā 
ir arī pašu kadetu pasīvā darbība NAA sabiedriskās dzīves uzlabošanā, ko 
apliecina 7.6. tabulā negatīvais novērtējums attiecībā uz kadetu pašpārvaldes 
darbu.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.6. att. NAA darbības izvērtējums 
 

Pēc 7.6. tabulā apkopotās informācijas, tad 30% no aptaujātajiem 
kadetiem NAA izaugsmi ir novērtējuši ar atzīmi „neapmierinoši”. Tas 
izsakaidrojams ar to, ka AM un NBS neņem vērā Senāta lēmumus, kas 
saistīti ar NAA studiju procesa uzlabošanu un attīstību. 

 
 

VIII. AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ NODARBINĀTĀ 
AKADĒMISKĀ PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS 
8.1. Akadēmiskā personāla novērtējums un skaits 

 
Programmas īstenošana tiek nodrošināta ar akadēmisko personālu, 

kam ir nepieciešamā kvalifikācija attiecīgajā studiju kursā un kas nodarbojas 
ar zinātnisko vai zinātniski metodisko darbu. Daļai akadēmiskā personāla ir 
pedagoģiskā izglītība, zinātniskais vai maģistra grāds un ilggadēja darba 
pieredze tajā nozarē, kurā viņš pirms tam darbojās vai joprojām darbojas.  

Sīkāka informācija par NAA un RTU docētājiem, kas pasniedz 
specializētos priekšmetus, sniegta 8.1. tabulā. 

No NAA puses studiju programmas realizācijā ir iesaistīts: 1 
habilitētais doktors, 3 doktori,  un 8 maģistri, t.sk. 3 doktoranti. 

Kopumā studiju programmas īstenošanā iesaistīti 34docētāji, no tiem: 
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a) 9 habilitētie doktori; 
b) 5 doktori; 
c) 10 maģistri; 
d) 10 augstākā izglītība; 

8.1. tabula 
 

Docētāji studiju programmā „Militārā vadība”, NBS GS virsnieks 
Nr. Docētājs Kvalifikācija Studiju kursa nosaukums Darba vieta 
1.  Arājs Jānis Augstākā  Karamākslas vēsture Pamatdarbā 
2.  Belkovskis Guntars Augstākā Sports Pamatdarbā 

3.  Buls Aivars Dr.psych., Mag.iur. Militārās tiesības, Vadības 
psiholoģija Pamatdarbā 

4.  Delveris Tomass Mag.paed. Masveida iznīcināšanas ieroči Pamatdarbā 
5.  Derjugins Anatolijs Augstākā  Uguns atbalsts Pamatdarbā 
6.  Čečina Evita Mag. paed. Matemātika Pamatdarbā 
7.  Feldmanis Juris Mag.Sc.Ing. Ģeoinformātika Pamatdarbā 

8.  Ģeibaks Muntis Mag.paed. Sociālā antropoloģija, Filozofijas 
pamati un praktiskā ētika  Pamatdarbā 

9.  Jurgelāns Valdis Ph.D. Vadības teorija, Mārketings Pamatdarbā 

10.  Jurgelāne Ingūna Mg. sc. soc. 
(doktorante) 

Ekonomikas pamati, Finanšu 
vadība, Projekta vadība Pamatdarbā 

11.  Kaspars Auzenbahs Augstākā Šaušanas mācība Pamatdarbā 
12.  Krēsliņš Kārlis Dr.habil. Krīzes vadība Pamatdarbā 
13.  Lazdiņš Kaspars Augstākā Kaujas Inženieratbalsts Pamatdarbā 

14.  Melderis Jānis Dr.Sc.Ing. Strēlnieku ieroči, Karamākslas 
vēsture Pamatdarbā 

15.  Pļaviņa Liāna Dr.med. Kara medicīna Pamatdarbā 
16.  Dzintars Berķis Augstākā Kara tehnika Pamatdarbā 
17.  Smolovins Nikolajs Ing. sc. Meteoroloģija Pamatdarbā 

18.  Šlendins Vitālijs Mag.Sc.Ing. 
(doktoranants) 

Militārā pedagoģija, Gaisa spēku 
taktika Pamatdarbā 

19.  Šķesteris Ilmārs Augstākā Taktika Pamatdarbā 
20.  Tirzmalis Artis Augstākā  Lietišķā etiķete un protokols Pamatdarbā 
21.  Vaščenkovs Intars Mag.Sc.Ing. Informātika, Sakari Pamatdarbā 

22.  Vācere Laila Mag.fil. 
(doktorante) Angļu valoda Pamatdarbā  

23.  Aleksandrs Strods M.sc.ing. Vides aizsardzība Pamatdarbā 

24.  Pjotrs Trifonovs-
Bogdanovs Dr.h.sc.ing. 

Elektronikas un elektrotehnikas 
pamati, Aeronavigācijas pamati, 
Gaisa satiksmes kontroles centru 
elektroniskais aprikojums, Gaisa 
kuģu aviācijas un elektriskais 
aprikojums, Aviācijas 
komunikācijas infrastruktūra  

RTU 

25.  Ozoliņš Ēriks Dr.h.sc.ing. Materiāli un izstrādājumi RTU 

26.  Pjotrs Trifonovs-
Bogdanovs Dr.h.sc.ing. 

Gaisa kuģu satiksmes kontroles 
pamati, Gaisa kuģu 
radioelektroniskais aprīkojums, 
Gaisa satiksmes kontroles 
komunikācijas ierīces 

RTU 

27.  Knite Māris Prof., Dr.habil. Fizika RTU 

28.  Vitālijs Pavelko Dr.h.sc.ing. 
Sertifikācija un standarti aviācijas 
transportā, Tehniska mehānika, 
Gaisakuģu aerodinamika 

RTU 
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8.1. tabulas turpinājums 
 

29.  Gaļina Veide Dr.Sc.Ing. Tēlotāja ģeometrija un 
inženiergrafika RTU 

30.  Jevgēnijs Carkovs Dr.hab.math. Varbūtību teorija un matemātiskā 
statistika 

RTU 

31.  Vladimirs Šestakovs 

 
 
 
 

Dr.h.sc.ing 

Aviācijas likumdošana, 
Gaisakuģu lidojuma drošība, 
Gaisa kuģu tehniska espluātacija 
un planošana, Gaisa kuģu 
profilakse un diagnosticēšana, 
Tehniskas diagnostikas pamati, 
Aviācijas negadījumu 
izmeklēšana, Grāmatvedības 
pamati 

RTU 

32.  Mārtiņš Kleinhofs 

 
 
 

Dr.h.sc.ing 

Ievads aviācijas nozarē, 
Aviācijas dzinēju konstrukcijas 
un sistēmas, Gaisa kuģa sistēmu 
un dzinēju ekspluatācija, 
Lidlauki un to aprikojums, 
Aviācijas speciāla transporta 
konstukcija 

RTU 

33.  Jurijs Paramonovs Dr.h.sc.ing 
Gaisa kuģa konstrukcijas un 
sistēmas, Speciāla 
svešvaloda(angļu)  

RTU 

34.  Ajevskis Viktors Mag.Sc.Ing. Siltuma dzinēju teorija RTU 
 

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība 
 
Docētāju profesionālā kvalifikācija un kompetences līmenis atbilst 

Militārās vadības programmas mērķiem un uzdevumiem. Studiju programmā 
iesaistīto docētāju dzīves gājums sk. 7. pielikumā. 

 
8.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības  

un attīstības politika nākamajiem sešiem gadiem 
 

Akadēmiskā personāla atlase atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem 
kritērijiem, kā arī NAA noteiktajai kārtībai par ievēlēšanu akadēmiskajos 
amatos. Akadēmiskajam personālam tiek izvirzītas šādas prasības: 

Struktūrvienības (nodaļas, Katedras) vadītāja (profesora, asociētā 

profesora) amats. 
1. Profesionālā pieredze - ne mazāk kā 10 gadu profesionālā dienesta 

pieredze. 
2. Izglītība:  
2.1. militārā - Vecākā štāba virsnieku kurss; 
2.2. civilā – doktora grāds; 
2.3. Kvalifikācijas (specializācijas) kursi - augstskolas pasniedzēju 

darba organizācija. 
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3. Valodas zināšanas - angļu STANAG 3-2-3-2. 
 

Aasociētā profesora amats. 

1. Profesionālā pieredze:  

1.1. militārpersonām - ne mazāk kā 10 gadu profesionālā dienesta 
pieredze; 

1.2. civilpersonām - ne mazāk kā 5 gadu darba pieredze augstskolas 
akadēmiskajos amatos. 

2. Izglītība: 
2.1. militārā – Vecāko štāba virsnieku kurss; 
2.2. civilā – doktora grāds; 
2.3. kvalifikācijas (specializācijas) kursi - augstskolas docētāju darba 

organizācija. 
3.Valodas zināšanas - angļu STANAG 2-2-2-2. 
 

Docenta amats. 

1. Profesionālā pieredze: 

1.1. militārpersonām - ne mazāk kā 10 gadu profesionālā dienesta 
pieredze; 

1.2. civilpersonām- ne mazāk kā 5 gadu darba pieredze augstskolas 
akadēmiskajos amatos. 

2. Izglītība: 
2.1. militārā - Jaunāko štāba virsnieku kurss; 
2.2. civilā – doktora vai maģistra grāds; 
2.3. Kvalifikācijas (specializācijas) kursi - augstskolas docētāju darba 

organizācija. 
3. Valodas zināšanas- angļu STANAG 2-2-2-2. 
 

Lektora amats. 

1. Profesionālā pieredze: 
1.1. militārpersonām - vismaz 5 gadu profesionālā dienesta pieredze; 
1.2. civilpersonām - vismaz 5 gadu pieredze augstskolas akadēmiskajos 

amatos. 
2. Izglītība: 

2.1. militārā- Jaunāko štāba virsnieku kurss; 
2.2. civilā – maģistra grāds; 
2.3. Kvalifikācijas (specializācijas) kursi - specializēti kursi mācību 

priekšmeta jomā. 
3. Valodas zināšanas- angļu STANAG 2-2-2-2. 

 

Asistenta amats. 
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1. Profesionālā pieredze: 

1.1. militārpersonām - ne mazāk kā 5 gadu profesionālā dienesta 
pieredze. 

1.2. civilpersonām- pieredze pedagoģiskajā darbā. 
 

2. Izglītība: 
2.1. militārā – Jaunākā štāba virsnieku kurss; 
2.2. civilā – maģistra vai augstākā izglītība; 
2.3. Kvalifikācijas (specializācijas) kursi - nav. 
3. Valodas zināšanas - angļu STANAG 2-2-2-2. 

 
8.4. Radošais un zinātniski pētnieciskais darbs 

 
Radošo un zinātniski pētniecisko darbību akadēmijā koordinē 

Zinātniskā padome, bet NAA zinātniskās darbības nodrošināšanai ir 
izveidots Aizsardzības zinātniskās pētniecības centrs (AZPC). AZPC 
galvenais uzdevums ir Aizsardzības ministrijas, NBS un NAA interesēs 
organizēt un veikt pētījumus valsts drošības un aizsardzības jomā. AZPC ir 
tiesīgs atvērt apakškontu zinātnisko pētījumu mērķfinansēšanai. Apakškonta 
atvēršanu un izlietošanu regulē Senāta apstiprināti noteikumi [Latvijas NAA 
Satversmes 21.p.].  

AZPC ir dibināts 1992. gadā. Centra pētījumi ir guvuši NATO 
atbalstu un finansējumu (divas NATO prēmijas), darbinieki ir saņēmuši 
Latvijas Zinātņu akadēmijas godalgas. Tagad AZPC strādā 3 profesori un 
vadītājs ir bijušais NBS AŠ priekšnieks brģen. (rez.) NAA profesors 
Dr.habil.sc.ing. K. Krēsliņš. 

Latvijas Zinātņu padomes (LZP) 2005.gada 16.novembra sēdē 
atbalstīja militārās zinātnes iekļaušanu zinātņu klasifikatorā ar apakšnozari 
Militārais nodrošinājums. Ministru kabinets 2006.gadā ir apstiprinājis šo 
LZP Klasifikācijas padomes lēmumu. 

Latvijā ir zinātnisks žurnāls par drošību un aizsardzību – „Militārais 
Apskats”, kura viens no dibinātājiem ir NAA un redakcijas sastāvā ir gan 
Latvijas zinātnieki: profesors Dr.habil.phys. Andris Siliņš, Dr.habil.sc.pol., 
Dr.iur. Tālavs Jundzis un citi, gan ārzemju zinātnieki Dr.sc.pol. Juris 
Dreifelds no Kanādas, Zviedrijas bijušais Militārās koledžas vadītājs 
ģenerālmajors Kārlis Neretnieks un citi militārās zinātnes speciālisti un 
kuras redakcijas kolēģiju vada AZPC vadītājs. NAA personāls aktīvi gatavo 
un publicē šajā žurnālā savus pētījumus militārās zinātnes jomā un piedalās 
žurnāla satura veidošanā.  

NAA 30.04. 2010. Senāta sēdē tika izskatīts jautājums militāri 
zinātniskā žurnāla „Militārā zinātne” izveidošanas nepieciešamību.  NAA  
26.06.2010. saņēma masu informācijas līdzekļa apliecību par žurnāla 
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„Militārā zinātne” publicēšanu. Ņemot vērā to, ka AM 2010. un 2011. gada 
budžetā nebija plānoti finanšu līdzekļi tā minētā žurnāla publicēšanai, tad 
NAA to izdod elektroniskā versijā, un kuru var apskatīt NAA mājas lapā 
www.naa.mil.lv. vai  žurnāla „Tēvijas sargs” mājas lapā www.sargs.lv. Uz 
pašnovērtējuma ziņojuma laiku NAA ir publicējusi 4 „Militārā zinātne” 
numurus. 

Kopš 1998.gada AZPC ir organizējis izpildi un piedalījies vairāk nekā 
20 Aizsardzības ministrijas pasūtītos pētījumu projektos un 30 iniciatīvos 
pētījumu projektos. Ja agrāk AZPC saņēma Aizsardzības ministrijas 
pasūtītos pētījumus, tad pēdējos gados AZPC pamatā veic tikai iniciatīvos 
pētījumus. 

Piedalīšanās pētījumos pieredzējušiem pasniedzējiem dod iespēju 
veidot iestrādes mācību procesa uzlabošanā, bet jauniem pasniedzējiem iegūt 
pieredzi pētījumu veikšanā un pabeigt studijas maģistrantūrā.  

Pēc katra pētījuma tiek organizēti semināri darba rezultātu 
apspriešanai un apkopošanai. To organizē projekta vadītājs. Katru gadu tiek 
organizēti 5 – 6 semināri pētījumu rezultātu prezentēšanai. Akadēmiskais 
personāls piedalās daudzos starptautiskos semināros, iegūstot attiecīgas 
publikācijas.  

2010.gadā akadēmiskais personāls ir piedalījies 18 semināru un 
konferenču darbā (no tiem septiņos starptautiskos semināros un 
konferencēs), kuru rezultāti tiek ņemti vērā pētnieciskajā darbībā. Tika 
sagatavota uzstāšanās un iesniegtas tēzes 7 starptautisku zinātnisku 
konferenču darbu krājumiem un iegūtas starptautiski atzītas zinātniskas 
publikācijas. AZPC 2010 gadā ir organizējis 5 seminārus un konferenci, kur 
apspriesti veikto pētījumu rezultāti. 

Papildus akadēmiskais personāls piedalās NATO valstu organizētos 
semināros, kursos un konferencēs, kuru tematika tuva pedagoģiskās darbības 
virzieniem un veiktajiem pētījumiem. Sākot no 1999.gada, akadēmiskā 
personāla publikācijas tiek apkopotas AZPC gadskārtējos rakstu krājumos. 
Arī visu pētījumu projektiem, kuru rezultāti tiek apkopoti attiecīgos 
pārskatos, pēc recenzentu pozitīva novērtējuma tiek piešķirts ISBN kods, un 
tie tiek nosūtīti Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, AM, NBS un Spēku veidu 
štābiem un NAA bibliotēkai.  

NAA Aizsardzības zinātņu pētniecības centrs ir aktīvs dalībnieks 
NATO Konceptu attīstības un eksperimentālo pārbaužu darba grupā (CD&E 
WG), piedalās gan NATO RTO – pētījumu un tehnoloģiju organizācijas, gan 
Eiropas Aizsardzības aģentūras darbā, AZPC vadītājs vienlaikus strādā 
NATO Nacionālo padomnieku grupas (NAG) sastāvā. 

 

http://www.naa.mil.lv/
http://www.sargs.lv/
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IX. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRAS 
NODROŠINĀJUMS 

9.1. Finansēšana 
 

Nacionālā aizsardzības akadēmija un tās programmas tiek 100% 
finansētas no Nacionālo bruņoto spēku budžeta. 

NAA viena studējošā izmaksa gadā tiek aprēķināta, pamatojoties uz 
MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas tiek 
finansētas no valsts budžeta līdekļiem”. 

Studiju vietas bāzes izmaksas vienai studiju vietai no 07.03.2011.g. 
līdz 31.12.2014 ir Ls 9027,45. Tā ka profesionālā bakalaura studiju 
programma „Gaisa transports ” ir ieviesta RTU, daļu no studiju kursiem 
pasniegs RTU akadēmiskais personāls RTU telpās. Maksa par studijām RTU 
ir paredzēta no NBS budžeta līdzekļiem. 

Nacionālā aizsardzības akadēmija ir Valsts finansēta izglītības iestāde. 
Tādējādi studējošie studē par valsts un NBS līdzekļiem. Tā kā visi studējošie 
galvenokārt ir NBS karavīri, viņi saņem atbilstošu NBS noteikto karavīru 
atalgojumu ar visām paredzētajām piemaksām. 

 
9.2. Infrastruktūras nodrošinājums 

 
Jāatzīst, ka nodrošinājums ar mācību un metodisko literatūru 

specialitātes priekšmetos latviešu valodā pēdējo 5 gadu laikā ir uzlabojies, 
bet tas tik un tā nav pietiekams. No 1998.gada līdz 2011.gada janvārim ir 
sagatavoti un izdoti 56 mācību līdzekļi, kurus izmanto studiju programmas 
apguvē.  

Praktisko nodarbību vadīšanai tiek izmantots NAA taktikas 
simulācijas trenažieris ar datorizētu vadības un informācijas programmu 
(TSC). Simulācijas programmas dod iespēju maksimāli tuvināt reālitātei 
apvienoto operāciju plānošanas un vadīšanas procesu. 

Kara medicīnas apguvei tiek izmantoti manekeni. SZS nodaļā ir 
izveidots karšu arhīvs, kurā uzglabā un sagatavo kartes ar nepieciešamo 
papildinformāciju kara mākslas vēstures un militārās vides studijās, kā arī 
tajā ir neliela videotēka ar materiālu katedras profila priekšmetos. 

JS/GS nodaļas pārvaldījumā atrodas 1 datorklase (ar 15 vietām), kurā 
ir interneta pieslēgums, tomēr jāatzīst, ka datortehnika ir morāli novecojusi.  

Sporta centrs ir nodrošināts ar aprīkotu sporta spēļu, smagatlētikas, 
NATO valstīs pieņemtajiem standartiem atbilstošu modernu šķēršļu joslu. 

Visas akadēmiskās struktūrvienības izmanto NAA aprīkotās 
auditorijas, kuras standartizēti ir nodrošinātas ar datortehniku, audio un 
video tehniku, kodoskopiem un videoprojektoriem. 
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NAA Bibliotēka piedāvā plašu militārās literatūras un periodisko 
izdevumu krājumu. 2011.gada sākumā bibliotēkas fonds bija nedaudz vairāk 
kā 49000 iespiedvienību. Lasītājiem pieejami mācību, zinātniskās un 
daiļliteratūras abonementi, lasītava un videotēka. Elektroniskais katalogs 
tiek veidots kopš 1999.gada sistēmā ALISE. Tiek veidots arī militāras 
nozares analītisko rakstu katalogs. Bibliotēkas krājums uzrādīts arī  
13 Latvijas augstskolu un speciālo bibliotēku virtuālajā kopkatalogā 
www.alises.lv. Bibliotēkā pieejamas datu bāzes: Military&Government, 
EBSCO, LETA, Letonika, LURSOFT laikrakstu bibliotēka, NAIS. NAA 
bibliotēkai ir laba sadarbība ar citām bibliotēkām, kas ļau saņemt 
nepieciešamo literatūru no citiem krājumiem. Kopš 1994.gada bibliotēka ir 
Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas locekle, viena no šīs 
organizācijas dibinātājām. 

Akadēmiskais personāls paralēli studiju procesa nodrošināšanai strādā 
arī pie mācību literatūras sagatavošanas un izdošanas, kuras tiek izmantotas 
ne tikai NAA studējošie, bet arī citi NBS karavīri. 

Specializēto kursa saturs tiek realizēts RTU Aviācijas institūtā, kuras 
materiālā bāze mācību procesa veikšanai sastāv no šādām laboratorijām: 

1. Mācību lidosta (ar dzinēju testēšanas stendiem un mācību 
lidaparatiem); 

2. Gaisa transporta konstrukcija; 
3. Aviacijas transporta dzinēju konstrukcijas; 
4. Elektroiekārtu un gaiisa transporta elektronikas; 
5. Gaisa transporta ekspluatācijas un diagnostikas; 
6. Aviācijas tehnikas remonta; 
7. Ekspluatācijas materiālu. 
 
Kopumā studiju nodrošinājumu ar materiāltehnisko bāzi var vērtēt kā 

labu. Turpinās materiālās bāzes uzlabošana un pilnveide. Ir pabeigts mācību 
korpusa kapitālais remonts un ir uzsākta mācību klašu un auditoriju 
aprīkošana ar moderniem audiovizuāliem un tehniskiem līdzekļiem. 

 
 
 
 
 
 
 

X. ĀRĒJIE SAKARI 
10.1. Sadarbība ar darba devēju 

 

http://www.alises.lv/
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Studiju programmas „Gaisa spēku militārā vadība” absolventi ir 
nodrošināti ar dienesta (darba) vietām Nacionālo bruņoto spēku (NBS) 
vienībās. Absolvējot Nacionālo aizsardzības akadēmiju, absolventi iegūst 
profesionālā bakalaura grādu un pirmo dienesta pakāpi - leitnants.  

Studiju programmas saturs tika izstrādāts pamatojoties uz 
Aizsardzības ministriju, NBS Gaisa spēku komandiera ieteikumiem un 
normatīvajiem aktiem. Pozitīvi tiek vērtēts arī tas, ka studiju programma 
absolventiem dos zināšanas ne tikai militārajā jomā, bet arī iegūs zināšanas 
gaisa transporta ekspluatācijā un gaisa telpu noverošana. Kadetu praksi veiks 
ar NBS komandiera pavēli noteiktajā NBS struktūrvienībās, vai ārvalstu 
sadarbības partneriem ar kuriem NBS būs noslēgusi sadarbības līgumu 
ERSMUS ietvaros, par kadetu un pedagoģiskā personāla apmaiņu.  

 
10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām  

 
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija (NAA) ir Latvijas 

Republikas valsts militārās izglītības iestāde Aizsardzības ministrijas 
struktūrā. Tās galvenais uzdevums ir kvalificētu virsnieku sagatavošana 
dienestam Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS). Pašlaik NAA ir vienīgā 
izglītības iestāde Latvijas Republikā, kura sagatavo virsniekus dienestam 
Nacionālajos bruņotajos spēkos, arī tuvākajā nākotnē nav paredzēts dibināt 
kādu citu augstāko militāro mācību iestādi ar līdzīgu uzdevumu. Līdz ar to 
valsts dibinātajās augstskolās vai koledžās Latvijā nav citas augstskolas, 
kurās tiktu organizētas studijas pēc analoģiskām studiju programmām.  

Studiju programmas īstenošanai NAA ir noslēgusi sadarbības līgumu 
ar Rīgas Tehnisko universitāti (sk. 6. pielikumā). Dokuments apliecina, ka 
gadījumā, ja augstākās izglītības programma tiek likvidēta, pieteicējs, t.i., 
Rīgas Tehniskā universitāte, attiecīgo augstākās izglītības programmu 
studējošiem dos iespēju turpināt izglītības ieguvi profesionālā bakalaura 
studiju programmā „Gaisa transports” . 

 
XI. AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS  

ATTĪSTĪBAS PLĀNS 
 

Nacionālās aizsardzības akadēmijas profesionālā bakalaura studiju 
programmas „Gaisa spēku militārā vadība”, kvalifikācijā – Gaisa spēku 
jaunākais virsnieks, attīstības plāns ir pakārtots tās mērķim – nodrošināt uz 
zinātņu pamatiem balstītas profesionālā bakalaura studijas, sagatavot 
vispusīgi attīstītus virsniekus dienestam Nacionālajos bruņotajos spēkos, 
NBS un NATO štābos jaunāko virsnieku amatos. 
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Studiju programma veidota saskaņā ar NATO un NBS ilgtermiņa 
attīstību plānu un speciālistu pieprasījuma vēsturisko attīstību. 

Lai pilnveidotu un uzlabotu profesionālās bakalaura studiju 
programmas „Gaisa spēku militārā vadība”, veikta programmas SVID 
analīze (sk. 11.1. tabulu). 

11.1. tabula 
SVID analīze 

Stiprās puses Vājās puse 
 

1. Akadēmiskajam personālam ir ilggadēja 
praktiskā pieredze dienestā NBS, t.sk. dalību 
starptautiskajās operācijās, un  NATO 
štābos; 

2. augsts pasniedzēju profesionālās 
sagatavotības līmenis; 

3. studējošajiem ir iespēja līdzdarboties kādā no 
pētnieciskajiem projektiem militārajā 
zinātnē; 

4. programmas studiju kursu sabalansētība, kas 
nodrošina jauno speciālistu zināšanu un 
iemaņu iegūšanu; 

5. labs programmas mācību metodiskais 
nodrošinājums; 

6. aktīva akadēmiskā personāla un studējošo 
līdzdalība metodiskajā un zinātniskajā darbā; 

7. regulāra studiju programmas maiņu ieviešana 
saskaņā ar NATO un NBS attīstības 
tendencēm; 

8. iespējama programmas integrācija ar citām 
augstskolām, kā Latvijā, tā ārzemēs; 

9. regulāri lietišķie kontakti ar darba devējiem; 
10. iespēja realizēt studiju    programmas 

atsevišķus posmus, t.sk. lekcijas un praksi, 
angļu valodā; 

11. kadeti ir nodrošināti ar formas tērpu, 
amatalgu, kopmītnēm, komandējuma un 
uztura naudu; 

12. kadeti nodrošināti ar praksi un pēc NAA 
absolvēšanas nodrošināta dienesta vieta; 

13. iespēja turpināt studijas RTU un iegūt otro 
profesionālo bakalauru programmā - „Gaisa 
transports” un  tālākām studijām 
maģistratūrā. 

 
 
 

 
1. nepietiekams mācību procesa 

nodrošinājums ar modernu bruņojumu, 
ekipējumu un citiem tehniskajiem 
līdzekļiem; 

2. grūtības piesaistīt militāros speciālistu 
atsevišķos militārajos studiju kursos; 

3. kadeti nav pietiekami nodrošināti ar 
jaunāko akadēmisko literatūru militārajos 
studiju kursos. 
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Iespējas Draudi 
1. iespēja atsevišķās studiju kursa realizācijā 

iesaistīt vieslektorus no citām ārvalstu 
militārajām augstskolām; 

2. iespēja piedalīties studējošo apmaiņas 
programmās ar citu valstu militārajām 
augstskolām; 

3. izmantot akadēmiskā personāla zinātniskā 
kolektīva potenciālās iespējas veikt zinātniskus 
pētījumus militārajā zinātnē. 

1. iespējama akadēmiskā personāla 
kvalifikācijas pazemināšanās, jo NBS ir 
ierobežots kvalificētu speciālistu daudzums, 
kuriem ir atbilstoša akadēmiskā izglītība 
pedagoģiskajam darbam NAA; 

2. kvalificētu pasniedzēju aiziešana civilajās 
struktūrās; 

3. finansēšanas apjoma samazinājums 
ekonomikas krīzes laikā. 

 
Programmas vīzija pēc 10 gadiem – kvalitatīva profesionālā bakalaura 

studiju programma, kurā: 
1. 50% kadetu piedalās starptautiskajās un NBS rīkotajās mācībās; 
2. līdz 30% kadetu, studentu apmaiņas programmas ietvaros, daļu 

studijas programmas apgūst kādā no ārzemju militārajām 
augstskolām;  

3. praktizējās NATO, ES vienībās ar kurām; 
4. kadeti piedalās augstskolas izsludinātajos militārās zinātnes projektos; 
5. programma tiek īstenota sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti un 

citām radniecīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs metodikas 
un prakses jautājumos; 

6. piesaistīt vieslektorus no citām ārzemju militārajām augstskolām. 
 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Gaisa spēku militārā 
vadība" realizācijas nepieciešamību Nacionālajā aizsardzības akadēmijā 
nosaka gan NBS ilgtermiņa darbības stratēģija, kā arī zināšanas un prasmes 
dienesta vietās. Studijas programmas attīstības stratēģija ir orientēta uz 
nepārtrauktu, tās pilnveidošanu atbilstoši ārējās vides faktoriem, t.sk. 
NATO/ ES bruņoto spēku attīstības tendencēm, NBS ilgtermiņa plāniem un 
citiem Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem, kas saistīti ar valsts 
aizsardzību un drošību, kā arī izglītības sistēmas pilnveidošanu. 
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IZRAKSTS

LATVIJAS
NACIoNALAS AIZSARDZIBAS AKADnvTT.Tas

sExArs
Reg. Nr.90000064180, Ezermalas iela618, RTga LV-101 4,ta\r.7076868, Fax. 7076888

E-pastsps-p-tr"d,npa,mil,t-v-,kiu:li,lkr.E*:linc(d..r!.bru,lv

Riga

Sendta sEdes
protokols

2011. gada2I. jnn1-a Nr.6/2011

Sedes vad-rtdjs - Senata priek5sedetajs Dr.habil.sc.ing. Karlis Krosli45
Protokole - Sendta sekretare Maija Emsi4a

SEdes dalTbnieki - 15 senatori:
pulkveZleitnants Aivars Buls, pulkveZleitnants Valdis Jurgelans, kapteinis
Vitahjs Slendins, profesors Karlis Kreslir,r5, militarais darbinieks Janis Arajs,
profesore LianaPfavi4a, militarais darbinieks Muntis Qeibaks, majors Andis
Zv eidris, maj ors Guntars Strazd-rtis, kaptei4leitnants Igors Korof ovs,
kapteinis Intars Va5denkovs, kapteinis Kaspars Auzenbahs, majore Jolanta
Vilipsone, majors Janis Skromans.

Nepiedalas - 7 senatori:
kadets Sandis Skogalis jlras kapteinis Aleksandrs Pavlovids, kapteinis Igors
Harlapenkovs, civild darbiniece Evita eedina, kadete Kristrne Petrovska,
kadete lnaraKokina, kadets Viktors Ai5purs.

Pieaicinatie - nav

Senita sEdes darba kiirfiba:

1. Studiju programmas ,,JDras spEku militara vadlba" direktora mai4a;
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2. Bakalaura studiju programmu (SZS militiira vadlba, GS militiirii
vadlba un JS militErii vadiba - Kufa vadltiijs un Kufa mehiini[ris)
gatavo5ana un iesnieg5ana akreditacij ai;

3. NAA bibliot6kas nolikuma apstiprina5ana;
4. Metodisko noradrjumu (nolikuma) diplomdarba, bakalaura, magistra

darba izstrddei un iesnieg5anai izverte5anai.

Sendta s€des darba kiirtibas jautdjumu izskati5ana:

2. Bakalaura studiju programmu (SZS militiirii vadlbao GS militiird
vadiba un JS militara vadrba - Kufa vadltiijs un Kufa mehiini[<is)
gatavo5ana un iesnieg5ana akreditacij ai;
Priekilikums: bakalaura studiju programmas gatavot un iesniegt
akreditacijai.
Balsojums: PAR - 15, ATTURAS - nav, PRET - nav.

LEmums Nr. 2: NAA Bakalaura studiju programmas gatavot un iesniegt
akreditacijai.

Senata priek5sedetajs

Senata sekretare

IZRAKSTS PAREIZS

paraksts

paraksts

K.KrdslilS

M. Emsi4a

'-D-r96",27 .06.2011.
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CURRICULUM VITAE

Personas dati
Vards, uzvdrds: Juris FELDMANIS
Dzimsanas datums, mEnesis, gads, vieta: 19.01.1980. Tukums,Latvrla
Tautrba: latvietis
Pilsoniba: Latvij as Republikas

Izelttlba:
TOfI.-ZOOS. Bmo Aizsardzlbas Universitate (iehija), Militaro tehnolo$iju fakultate, magistrs
2003 .-2005. Naciondla aizsardzfuas akaddmij a, vada komandieris
1997.-200L Latvijas Universitate, $eogrdfijas un zemes zindt4u fakulEte, bakalaurs
1994.-1997. Tukuma Rai4a vidusskola

Kursi:
ffi,"hovalodas kurss, cehij a.

AkadEmiskais vai ziniitniskais srflds:
Milit5ro tehnologiju malistrs

Darba pieredze:
No 01.2008. NBS Stdba J-2 departamenta Informacijas parvaldes Qeotelpiskds un
meteoinformdcijas dalas virsnieks
16.09.2005. NBS Stdba J-2 departamenta Qeoinformdcijas pdrvaldes Qeoinformdcijas sist6mu
dalas virsnieks
01.07.2004. LR NBS, NAA, arvalstu mdclbu grupas klausrtdjs
01.04.2003. LR NBS, NAA, arvalstu mdcrbu iestddds apmdcdmo karavlru grupa, virsnieks
24.09.2002. ZS 42.kAjnieku bataljona Stdba rotas komandiera vietnieks
03.09.2001. LRNBS. NAA kadets

Valodu zinE5anas:
latvie5u - dzimtd;
krievu - brlvi;
dehu - br-wi;
angfu - lab! .

Apbalvoiumi:
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DZIVES UN DARBA GAJUMS

I VISPARIGAS ZINAS

B Vards, uzvards: Vitiilijs Slendins
tr Personaskods: 290871-11423
tr Dzim5anas vieta: REzeknE, Latvija
tr Deklar0t6 dzlves vietas adrese: Riga, Ezermdlas iele 6/8,
a Talrunis:29649093
o E-pasts: vitalijs.slendins@mil.lv
tr Valodu zind5anas: latvie5u (brlvi), kievu (dzimtd), anglu (labi), vdcu ( viduv€ji)
tr IzglTtrba: augstdkd,ma5lnbflvniecibasinZenieris
tr AkadEmiskie nosaukumi un zinatniskie grddi: Mag. pedagolijas zindlnl

200312007 - Daugavpils Universitdte doktorantDra
200012002 - REzeknes Augstskola Pedagogijas magistrs
1997 / 1999 - Rdzeknes Augstskola, Ma5r-nbflvniecibas inZenieris
1988/1991 - Daugavpils Avidcijas InZenieru kara skola
1978/1988 - vid€jds izglTtlbas ieguve

tr Darba vietu nosaukumi, ie4emamais amats, gads

2005 - lldz Sim brTdim Naciondla Aizsardzlbas akadEmija, docents
1993/2005 - LR Naciondlie Bru4oto speki un Zemessardze
1988/1993 - Daugavpils Aviacijas InZenieru kara skola

II ZINATNISKA DARBIBA UN PUBLIKACIJAS ( par pcdejiem 10 gadiem )

tr PiedallSands ar referdtu starptautiskas zindtniskds konferenc6s:

l. ,, Didaktisko problEmu atrisind5ana vispEr€ja un militdrajd pedagofiijd"- REzeknes augstkolas
Magistru konference ; 200 l.g.

2.,,Zemessardzes specidlistu sagatavo5anas aspekti" Starptautiska zin6tniska konference Liepdjas
Universitdte; 2003.g.

3. ,, A Teacher as the Leader and the Head in One Century of Information Technologies". -7 th
ATEE Teacher Education Spring University, Starptautiska zindtniska konference Tartu,
Igaunija ;2004.9.

4. ,, The role of teacher in distance education in military pedagogy" - Innovation i the Higher
school pedagogy - Starptautiska zindtniska konference REzeknes augstskola 2004.9.

5.,,Elektronisko mdcibu materidlu izmantoSanas iespEjas tdlmdclbd didaktiskais
pamatojums."Baltkrievijas Valsts Pedago$ijas universitate; Starptautiska zindtniska
konference. 2004.9.

6.,, Pasniedzdju sagatavo5anas didaktiskais modelis pasaules transformdcijas procesd apstaklos"
Science and Education 2007 starptautiskais zindtniskais Zurndls Lietuva 2007.

7, ,,Formation of military - professional competence of officer" Starptautiska zinatniska
konference, Rigd 2009

u Publikdcijas:
l. Tdlmacrbas atustr-bas iesp6jas NBS - Zurndls ,,Kadets" NAA 2005.9'
2.PasniedzEju sagatavoSanas didaktiskais modelis pasaules transformdcijas procesa apstak[os" Science and

Education 2007 starptautiskais zindtniskais Zurndls Lietuva 2007
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III PEDAGOGISKA DARBIBA ( par pcdcjiem 10 gadiem )

B Izstraddtie un docejamie studiju kursi;
Militdrd pedagogija (2 k.p., virsnieka pamatapmdcibas un militdrds vadTbas programma, latvie5u
valod6, NAA)

Civild Aizsardzlba(2.k.p.,latvie5u un anglu valodl, RA)
E-studijas ( 2 k.p. latvie5u valoda, RA)
Gaisa spEku taktika ( 2 k.p. latvieiu valoda, NAA)
Ma$istra programma ,,MilitAra vadlba un dro5rba"
Bakalaura plogramma ,,Gaisa spEku militdra vadlba"

o Kvalifikdcijas cel5ana drzemju vai Latvijas augstskolds un p6tnieclbas iestdd6s;

2005/ 2011 Piedall5ands starptautiskajd darba grupa ADL ( TalmAcibas attistiba)
2007 Piedal-riands starptautiskajd darba grupa Education and Training
2003 Ddnijas BS rftotie pedagofijas kurs ,,Tdlmacibas studiju organiz65ana un vadT5ana"
1997/2003 Ddnijas BS rftotie pedago$ijas kursi ,,Izgl-rtrbas procesa plano5ana un Tsteno5ana"
2003/ 2007 Studiias DU doktorantfrrd

V.Slendins
(20rl.gada 01. junija)

174



DZIVES UN DARBA GAJUMS

I VISPARIGAS ZINAS
o Viirds, uzvfirds: Valdis Jurgeldns
tr Personas kods: 140165-12359
tr Dzim5anas vieta: Aronas pagasts, Latvija
tr Deklar€tfl dz-rves vietas adrese: AdaZu novads,Kadaga 12-76
D Talrunis:26516974
trE-pasts:yalisrglho!&4lasm;.-r,aldi_-s_.j"urCsl.iugd.!tl,l"v-
tr Valodu zinfiSanas: latvie5u (dzimtd), krievu (brrvi), dehu (labi), anglu (viduv6ji)
tr Izgl-rtiba: Augstdka: filozofrjas doktors militdrajd zinatnE (ph.D), Dipl. agronoms;
tr AkadEmiskie nosaukumi un zinfitniskie grfidi:

2004. - Brno militara akademija (eehija), doktors (Ph.D.), Diploms C. +Vql
1991. - Latvijas Lauksaimniecibas akadEmija, Agronoms, Diploms - pB Nr. 164676
1994. - Naciondla aizsardzlbas akademija, Vada komandiera kurss.
1984. - Saulaines sovhoztehnikums. Agronoms

tr Darba vietu nosaukumi, ie4emamais amats, gads:
No 27.01.2010. lidz Sim laikam Nacionala aizsardzlbas akademija, NAA prorektors
No 01,01.2008. lldz 27.01.2010. Nacionala aizsardzTbas akademija, Taktikas katedras vadrtaja
vietnieks
No 3.05.2006. lTdz Sim laikam - Informacijas sist€mu menedZmenta augstskola, MenedZmenta un
marketinga katedra, docents
01.01.2006.-3 1.12.2007.-NBS Apvienotais Stdbs, Strategiskas plano5anas departaments, NBS
AtUstrbas dalas priek5nieks
05.08.2005.-3 1.12.2005. - NBS Stabs, Stratcliskds pldno5anas departaments, NBS AttTstlbas dalas
priekSnieks
14.09.2004.'04.08.2005. - Strat6$iskds planodanas departaments, StratEliskds pldno5anas dalas
vecdkais virsnieks
25.01.2000.-28.02.2001 - Naciondlds aizsardzlbas akaddmijas, Taktikas katedras vecdkais
pasniedzEjs (profesors)
01.07.1999.-24.01.2000 - Naciondlas aizsarddbas akad6mijas, Taktikas katedras pasniedzEjs
(docents)
01.11.1998.-30.06.1999 - Nacionalds aizsardfibas akad€mijas, Taktikas katedras vecdkais
pasniedzEjs (docents)
20.03.1998.-31,10.1998 - Naciondlds aizsardzlbas akadEmijas, Taktikas katedras pasniedzejs
(docents)
01.06.1995.-19.03.1998 - Naciondlas aizsardzlbas akadEmijas, StratEgijas un vispdrEjds taktikas
katedras docents (pasniedz€js)
18.11.1994.-31.05.1995 - Naciondlds aizsardzibas akademijas, StratEgijas un vispdr6jas taktikas
katedras pasniedz6js (docents)
16.07.1993-30.09.1993 - Valsts akciju sabiedrTba ,,Rosme", objekta sargs
20.07.1992.-20,05.1993. - Rrgas apri4fa Zemessardzes pulks, rotas komandieris
0 1 .08. I 990.-03.07 .1992. - SIA,,Olaine", augkoplbas ceha brigadieris
16.04.1984.-26.04.1984. - Padomju saimniecTba,,Gaizip5" augkoplbas brigadiera palTgs

II ZINATNISKA DARBIBA UN PUBLIKACIJAS
tr PiedaliSan6s ar referf,tu starptautisk6s zinEtniskiis konferenc6s LatvijS un Arzemcs:

1. International Conference ,,Beteer Europe for disabled people" 3l th July, 2007, YA,,Socialds
integracijas centrs'', Ri ga, Latvia

2. V.Jurgelans. NBS funkcijas un uzdevumi NATO kolektTvas aizsardzfuas, ES un Latvijas dro3Tbas
s istemd. Konference,,Dro5lbas izai cindj umi un NATO 2l.gadsimta.RTga 2006.

3. V.Jutgelans. Augstskolu studentu un absolventu militaras karjeras veido5anas iespejas
Naciondlajos bru4otajos spEkos. Zindtniski praktiska konference ,,Studiju prakse un bizness
2006",2006. gada l. novembris. - RTga: ISMA,2006. - 4lpp.

4. V.Jurgeldns. Study course oManagement: problems and decisions'/l The 4st International
Conference. Open Learning & Distance Education 2006, January,19-20, Riga, Latvia,
Information Systems Management Institute.
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tr Publikf,cijas:
l. V.Jurgeldns. NBS funkcijas un uzdevumi NATO kolekt-rvds aizsardzlbas, ES un Latvijas droSTbas

sist6ma. Militdrais apskats Nr.1, R: 2006,6lpp.
2. V.Jurgelans: Latvian armed forces:Ground forces strategy transformation. Defence and Strategy,

Bmo,2003 No.2, 93-103 lp.
3. T. Dukiewicz, V.Jurgelans: Ogolny zarys reformy sil zbrojnych republiki Czech. Zesyty naukowe,

2003 rocznik XXXV, Wroclaw, 93-97
4. V.Jurgel6ns: Mozne politicko-vojenske ambice Lotyske republiky po vstupu do NATO. Obrana a

strategie, 2004 No.1, Brno, 149-155
5. V. Jurgel6ns: MoZnd varianty pouZiti N6rodnich ozbrojenyich sil na vlastni rizemi In Sbornik VA

lady A, Brno, VA v Brndo 2004, odevzddn do tisku v dervnu 2004,7 lp.

tr P€tniectbasprojekti:
l. P. Woletz, V. Jurgel6ns: Vjvojovd trendy v oblasti vyzbrojov6ni ozbrojenlfch sil - Loty5sk6

republiky, [Studie]. Brno, VA v Brn6, 2003,17 lp.
2. P. Woletz, V. Jurgel6ns: Vjvojovd trendy v oblasti vyzbrojov6ni ozbrojenlich sil - Litevskd

republiky, [Studie]. Brno, VA v Brnd 2003, 1 I s.
Mdcibu grdmata:

1. Y.Zvaigzne, G. Goba, I.BrieZkalns, V.Beverts, V.Jurgelans, J.Dreimanis, L.Slavinskis: Militdrd
topogrdfija. R.: 2000, 148-160

III PEDAGOGISKA DARBIBA
o lzstr6d6tie un doc€jamie studiju kursi;

1 Programmas direktors studiju programmd,,sauszemes sp6ku militdrd vadrba";
2. Vadlbas teorija(2 kr.p., studiju programmas militdrd vadTba, latviesu valoda, NAA);
3. Marketings (2 kr.p., studiju programmas militar6 vadiba, latviesu valoda, NAA);
4. LEmumu pie4em5ana (2kr.p., malistra programma uzpEm€jdarbTbas vadibd, latvie3u valoda,

ISMA);
5. KrTzes vadlba (1 kp., militdras vadlbas studiju programmds, latvie5u valoda, NAA).

tr Kvalifikdcijas cel5ana drzemju vai Latvijas augstskolds un p6tniecTbas iestddEs;
1, Teachers course in planing, preparation, implementation and validation of education,22.-26. March

and 12.-16 April 1999 Riga
2. Bataljona komandiera kurss, 1997-1998 Brno MA (eehija)
3. Brigddes komandiera kurss, 2000.-2001. Brno MA (eehija)
4. Mobile International Defense Managemet Course, January 2002, Cehija
5. Mobile International Defense Managemet Course, Oktober 2005, RTga

V. Jurgeldns
(20ll.gada 10. junija)
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CURzuCULUM VITAE

I VISPARIGAS ZINAS

o Vdrds, uzvdrds: Muntis QEIBAKS
O Personas kods: 271266-1041 I
A Dzim5anas vieta: RTga, Latvija
tr DeklarEtd dzives vietas adrese: RTga, KrustpilsielaT3l3-13
tr Tdlrunis:67258157
tr E-pasts:muge@mil.lv
tr Valodu zind5anas: latvie5u (dzimtd), krievu (brlvi), vdcu (br-wi), anglu (viduvEji)
tr hgfitlba: augstdkd, Mg. sc. pol.
tr Akaddmiskie nosaukumi un zindtniskie grddi:

1993/1995. - Latvijas Universitdtes politolo$ijas mafistratrira
Grdds; Socidlo zindt4u mafistrs politologijd;
Specializdcij a: politologs
1987 /1993 - Daugavpils universitate:
Grads: v6stures bakalaurs;
Specializdcija: v€stures skolotdjs;
L97411985 - Rigas 3. intemdtskola

tr Darba vietu nosaukumi, ie4emamais amats, gads

1996 -lldz Sim bridim Naciondld aizsardzlbas akademija, lektors

II ZINATNISKA DARBISA, UN PUBLIKACIJAS (par pedejiem 10 gadiem)

tr Publikdcijas:

l Qeibaks M. Ievads religijas vEsture R., NAA, 201l.
2. Qeibaks M. Antropololiskd filozofrja, R., NAA 2010.
3. Qeibaks M. LR starptautiskajds attiecTbas no ParTzes miera lTguma lldz1939. gadam, R., NAA, 2009.
4. Qeibaks M. Socidld antropololija, R., NAA, 2008.
5. Qeibaks M, VadTbas sociolofija, R., NAA,2007.
6. Qeibaks M. Civilizdcija, kultflra, personTba. R., NAA, 2006.
7. Qeibaks M. Konfliktu pasaule. R., NAA, 2005.

III PEDAGOGISKA DARBIBA (par p€dcjiem 10 gadiem)

O Izstrdddtie un doc€jamie studiju kursi:

Politololija (2kr.p., profesiondld bakalaura (militara vadTba) programma, NAA)
Socidld antropololija (2 kr,p., profesiondld bakalaura (militdrd vadlba) programma, NAA)
Filozofijas pamati (l kr.p., profesiondld bakalaura (militara vadlba) programma, NAA)
Vad1bas sociololija (1 kr.p., profesiondld bakalaura (militdrd vadlba) programma, NAA)
Praktiska estetika (l k.p., profesionald bakalaura (militdrd vadiba) programma, NAA)

tr Kvalifikacijas cel5ana drzemju vai Latvijas augstskolSs un p€tnieclbas iestddEs:

2008. LU T-aldkizg[ftbas kurss ,,Augstskolu mdclbspEku pedagofiiskd pilnveide, inovdcijas izgl-rtlbas
sistOm6, izglllhas darba vadibd"
2001. Dftru pedagofijas kvalifikdcijas kurss militdraja pedagolijd

FISPI9 ,.eeibaks
( 20ll .gada 25.maij-a)

|'[ut'tri S
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APSTIPRINATS
13.04.2011. MdcIbu Padom6 Nr.l5

DZIVES UN DARBA GAJUMS

VISPARIGAS ZIIIAS

tr Vdrds, uzvdrds: Lidna Plavi4a
tr Personaskods: 250860-11801
tr Dzimsanas vieta: Daugavpils, Latvija
tr Deklar6td dzTves vietas adrese: RIga, Vai4odes ield22'd2.69.
tr Tdlrunis: 29208611:266674578
D E-pasts: lianap@inbox.lv; liana,plavina@mil.lv
tr Valodu zind$anas: latvie5u (dzimtd),krievu (br1vi), anglu (brTvi),vdcu (viduv€ji),frandu (vaji)

o Izgl-ffiba: augstdkd, Doktora grdds mediclnas zindtnE'

Akad€miskie nosaukumi un ziniitniskie grfldi:

2006/5.dn. -profesore NAA
2004/2006 -asoc.prof ,NAA
1993 12004 -docente,NAA
19 92 I 19 93 -docente Latvij as mediclnas akademij a,

1987 | 19 92-as istente Latvij as medicTnas akad6mij d.
lg87 -Aizstdveta disenacija uz mediclnas zindlgu kandidata grddu Maskavas Patrisa Lumumbas v'n'

universitdtE
1983/1986 - Maskavas L Mediclnas institiits, aspirantiira
lg77llg83 - R1gas mediclnas instituts: kvalifikdcija - drsts, drstniecTbas specialitdt€

1967 /1977 - vidcjds izgl-rtTbas ieguve

Darba vietu nosaukumi, ie4emamais amatso gads

2006/5.dn. -Profesore NAA
200412006 -asoc.Prof ,NAA
1993 /2004 -docente,NAA
lgg2 / 1993 -docente Latvij as medicTnas akadEmij 6,

lg87 I lg 92-asi stente Latvij as medicr-nas akadEmij d'

Apbalvojumi:
2001, NBS komandiera Goda zTme " Par nopelniem" 3 ' Pakdpe'

1999. AizsardzTbas ministra apbalvojums Goda zf,me"Par
ieguld-rjumu bru4oto spEku attTstTbd".

1 9 9 9. N ac io n dlds aizsar dz-rbas akad6m ij as' oAtzinlb as zTm e"

II ZINATNISKA DARBIBA UN PUBLIKACIJAS ( par pedejiem 10 gadiem )

Projekti
1998,g. Kadetu fiziskds attTstTbas, fiziskds sagatavotTbas un darbaspEju

raksturoj ums. (NAA iniciatTvais darbs)'
l999.g.Kadetu f:rzisko spOju raksturojums un psihologisko TpaSTbu

novErtOj ums . Aizsardzlbas ministrij as p asluj ums)

20 0 0, g.Karavr-ru fi ziskds atusub as un fizi sk6s sagatavotTbas raksturoj ums.

(NAA iniciatTvais darbs)
2001.g. Jaunkareivju fiziskds un psihologiskds lpatnTbas un to izmai4as

iienesta laik-a' (AizsardzTb as ministrij as p asiitTj ums)

2002.g.Patolofiskie stresa luzumi ,to etiolofiija ' prognoze un profilakse
-(Aizsar 

dzTb as ministrij as p asiit-rj ums)'

ZoO+.j fadetu fiziskds ,uguiuuoiibut ilOituju r.aksturojums mdcTbu laikd
-- - 

iatvilas Naciondld alzsardnbas akadcmija.(NAA iniciauvais darbs)'

2005'gKadetufiziskdsaktivitdtesunfiziskdssagatavotlbasv€rtejumsNAA
iniciatTvais darbs).
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2005-2007gg. Karavr-ru veselTbas stdvokla funkciondlo rddTtdju raksturojums un profilaktisko ieteikumu izstrdde
vesehbas uzlabo Sanai. ( identif. NT.AIVA 200 5 I 099) AMI IzM pasrit-rj ums

2010,g Pdrskats par zindtniski p6tniecisko darbu AZPC-02102-2010 NAA Kadetu antropometrisko rddltdju
anaFtze un fiziskds sagatavoUbas raksturojums//

2010.g.,,Baltijas jiiras militdrais piesdrqojums"{informdcijas apkopojums- faktololiskais pdrskats par
galvenajdm Baltijas jiiras piekrastE eso5ajdm militaras munlcijas un materidlu atra5ands vietdm, veidiem un
iesp6jamo blstamlbu )ziqojums Nr.15 /1DV no24.05.2010.9 autori V.Dreimanis, L.Plaviga

Piedall5anas ar refer6tu starptautiskfis zinf,tniskas konferenc€s:
19 99 -20 | 0 daEb a 7 2 drzemj u starptautiskds konferenc€s.

Publikiicijas:
2000.g.
1. L.Plaviqa Ndkamo sporta un biolo$ijas skolotdju pshologisko rakstun-pa5lbu nov€rtEjums. //Starptaut. zin.

konf. " Dabaszindtnes un skolotdju izglTtTba'.Daugavpils 27-28 apr. 2000. Rakstu kr-aj.2.dala lpp. 27-
29.(rSBN 9984-14- l I 6-0),

2. L.Plavi4a KaravTru fiziskds sagatavotTbas, fizisko darbaspEju novErt€jums un psihololiskais raksturojums //
NAA AZC Zin.rakstu kraj. R. 2000 lpp.1l0-116.(ISBN 9984-625-85-0)

3. L.Plaviqa .A.Umbra5ko Characteristic of anthropometric data and requirements of physical fitness for NDA
cadets. Scientific Conference Museum Anatomiae Jacobi Primani - 80 . Latvia,Riga. February 2-3,2000 . P.
1 a
l J .

4. G.Praul-rte, L.Plaviqa The physical condition of adolescents.ll s-th Annual Congress of ECSS ,Jyviiskylti,
Finland 19-23 jul.2000,P 592. ISBN 951-790-156-9, ISSN 0357-2498.

5. JI.fI[snuHq (DopunponaHrde c[eu[aJrbHbrx HaBbrKoB uyvewwir y cryAeHToB Bo BpeMt sansu,Ift no
cnerlr4nJrbHocru CnoprnnHafl MeAr,rrlr4Ha ll T-at Mexgynapo4uar roH{. Bnlrnroc 19-21 wot6pn 2000.

2001
L L.Plavi4a A,Umbra5ko Significance of Sport and Physical training program for cadets of National Defence

Academy of Latvian Republic.//International Congress on Bridging Sport, Exercise and Lifestyle Activity
for Health.l3 .-15.02.2001. Lahti Finland. Abstract Book .P.57.

2. L. Plavi4a Topo5o Sporta un Biololijas skolotdju prasmju un iema4u veido5ana Sporta mediclnas
praktiskds nodarbTbas . [Future Sport and Biology teacher skill formation in Sport medicine practical
ilassesl Personlba,Laiks.Komunikdcija. Starptautiskds zindtniski praktiskds konferences materidli
200l.gadal.-2.marts.II s6jums,lppl25-129,R6zekne 2001.(ISBN 9984-585-49-2)'

3, L. Plaviqa Kareivju fizisko darbaspeju novOrtEjums. II Pasaules Latvie3u zindtnieku kongress

.RIga,200l.gada 14.-l5.augusts.T€Zu krdjums,lpp 443.(ISBN 9984-9542 -0-X).

4. L,Plavi4a Kareivju fiziskds attTsUbas un fiziskds sagatavotTbas raksturojums. Pasaules latvieSu drstu

4.kongres s.RIg a,20 0 l . gada 20'22 innijs.T6zes, lpp. 1 3 9 - I 4 0.
5. L.plavina,A.Umbra5ko Changes in characteristic of general physical fitness during special physicaltraining

progru*, Sport Kinetics 2001 "Human Movement as a science in the New Millennium". 7-th international

SciJntific Conference of the lnternational Association of Sport Kinetics in Co-operation with the Faculty of

Exercise" and Sport Sciences, University of Tartu.Abstracts .Tartu August 30-September 2,2001 .P'93-

94,(ISBN 99 8s -4-0202-2).
6. L,piaviga,A,Umbra5ko ihung.t in characteristic of general physical fitness during special physical training

progrun1. Acta Kinesiologiae iJniversitatis Tartuensis.Vol.6(supplement). Proceedings of the Sport Kinetics

20 0 1 conference,Tartu 200 LP .20 4 -20 7. (I S SN | 40 6 -9 822)'
7. L.plavi4a ,A.Umbra5ko KaravTru fiziskds aktivitdtes un fiziskd sagatavotTba ,3-rd International congress on

Sp orts Medicine, October I 9 -20,2 00 1,R iga,Latvia Ab stracts, P .24'2 5'
g. L,plavi4a, A.Umbra5ko Analysis of Body constitution, fitness and physical working capacily in Latvian

army iaiets-officers.6-th Annual Congress of the ECSS,lS-th Congress of Germany society of Sport

science, cologne,24-28 July,200l.Book of Abstracts. P.805.(ISBN 3-89001-235'3).
g. L.plaviga,ll babaszinatgufundamentalo atzigu noz-rme Pirmds palldzTbas kyy 3nmacibd skolotdjiem'

Dabaszindtnes un skolotdju izgl-rtTba. Ill-starptautiskds konferences materidli RTgd,2O\l.gada 23-25

marts.lpp 69-70.(UDK 502:37 8.6(063) Da028)
10, L.plavi$a Ndkamo sporta un bioiogijas skolotdju fiziskds atUsubas un fiziskds sagatavotTbas salldzinosais

nov'crtcjums// skoloiajs 21.gadsimia. Konferentes materiali .257-260.Rlga,izd;'Y-arri"200l.(ISBN 9984-

638-37-s),
11. L.plavi4a,A.Umbra5ko, D.Jukmane Anthropometric characteristics of bodyfunctional capacities and

pfryricuifitness of cad.tr.//Pup.r, on Anthropology.University of Tartu, Centre for physical Anthropology'

Tartu 200 1.P.23 8-248(ISSN 1406-0140.)'
12. Pfavi4a L.,Jukmane D.,.Umbrasko A. Kadetu fizisko sp6ju un [erme4a uzbiives raksturojums ll Latvijas

Universitates zinatniskie raksti (Acta Universitatis latviensis)643 ,IV; MedicTna,Il;lpp 141'152' LU,200l

(ISSN 1407-21s7).
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2002
1. L.Pfavi4a ,V.Kutuzovs Topo5o virsnieku personlbas psihololiskie parametri .- Starptautiskas zin.konf.mat.

2002.g.29-febr.-2.marts Tradiciondlais un novatoriskais sabiedrlbas ilgtspEjlgd aiiTsUbd (Pedago[ija un
psihologija),Rezekne 2002. -77 -81 lpp.(ISBN 9984-585-39 -7).

2. L. Plaviqa Mdcl5anas metoZu apskats Pirmds palTdzlbas kursd.- Starptautiskd zin.konf. Teorija un prakse
skolotdju izglTrTba mat. RIga 2002 414-420 (ISBN 9984-689-98-0).

3. L. Plaviga Significance of Spots Medicine Course for future Sport and Biology Teacher Education.-
NERA'S 30-th Congress 7-9 march 2002Tallinn, Estonia. P.1O0,(ISBN 951-45-9784-2).

4. A.Umbra5ko. L.Plavi4a Mental Ability Dependence upon physical Load. 7-th AnnualCongress of the
European College of Sport Science Athens 24-28 jlly ,2002.. Proceedings, vo1.2,p.970.

5. L.Plaviga A.Umbra5ko Anthropometric Characteristics of Recruits in Nationl Armed Forces of Latvia. 3-rg
International scientific conf. Opatija (Ctoatia, Sept.25-29 ,2002 "Kinesiology -new perspectioves "
Proceeding Book Zagreb . p.5 62-5 66.(ISBN 95 3 -63 78-3 6- I ).

6. Plaviqa L.,Sneiders E.,Marka L,Umbra$ko A. Die Prognose des Stressumbruhs der Rekruten.//
33.Kongress dr Deutschen Gesellschaft fur Wehrmedizin und Wehrpharmaziee,v , 07 .ll .2002-10.ll .2002
Potsdam. Kurzabstarcts.

7. flnssuHs JI. PasHoo6pa:He tfoprr,r o6yrenur Ha Kypce <flepnar noMorrlb B HeorJroxHwxcnryagunx>>.//
International Scientific Conference "Teacher education in XXI Century: problems and perspectives" 29-
30November ,2002 at Siauliai University, Lithuania. C.316-320.(ISBN 9986-38 -355-2),

2003.g

1 . L. plavi+a , A.UmbraSko Evaluation of Recruits Adaptation Process during military basic Trainin g ll IX
Tarptautine moksline konferencija. Svietimo Reforma ir mokytoju regimas. Auk5tojo ir vidurinio Mokslo
Sanglauda: Ugdymo turinio ir didaktikos tradicijos ir kaita. PraneSimai .Vilniaus Pedagoginis Universitetas,
Rygos Mokytoju Rengimo ir Svietimo Vadybos Akademija Vilnius ,2003, Kovo 20-21 d. - P.97-
1o 1.(rsBN 9955-sr6-36-4).

2. f.Vlavi4a, A.Umbra3ko Pathological effects of physical load in recruits. 8-th Annual Congress European
College of Sport Science in Salzburg 9-12 July 2003 Abstact book, ISBN 3-901709-11-8. P.450

3. ,L.Plavi4a Recruits physical development characteristics Sport Kinetics 2003. 8-th international conference .
I 1.th Conference " Physical education and sport I scientifc researchies"', Rydzyna, Poland 19-21
sept.2003p. I 08

4. .L.Plavi4a Recruits physical development characteristics International association of Sport Kinetics .Library
series : vol. I 5 New Ideas in Sport Sciences:Current Issues and perspectives ParI i2 (ISBN : 83'914441-5'
sPP l2l7 -220.Warsaw-Poznan-Leszno,2003.

5. L.Plaviga , A,Umbra5ko Significance of anthropometric parameters in soldiers adaptation process to
military service" Institute of anatomy and anthropology Riga stradins university .The professor Gaston

Victor Backman scientifi c Conference Riga,3 -4 Oct.2003'P .57'59,

6. L.llavi4a, A.Umbra5ko Anthropometric characteristics of recruits in national armed forces of Latvia
University of Tartu . center for Physical Anthropology . Papers of Anthropology XII.ISSN 1 406-

0140.P.194-201.

7 . L.plavi4a Studentu - topoSo sporta un biologijas skolotdju personTbas raksturojums The 4-th Internationa;

Conference " Natural Sciences and Teacher training", Nov, 20-21, 2003, pp 120-123; ISBN - 9984-14-218'

3.2003, DU, Saule,
2004.9
1. L.Pfavi4a Nacion6l6s aizsardztbas akad6mijas(NAA) kadetu antropometrisko parametru un fiziskds

sagatavlttbas sahdzinosais raksturojums Latvijas Universitates 62. Zindtniskd konference06,02.04.

R-rla,Latvija. Referdtu tczes Dabas zindtnes. MedicTna. 63 lpp. ISBN-9984-725-98'7 UDK

6 1 +5 77RIga: LU .200 4.-7 6lPP
2. L.Plavi4a The description of Students' Physical

dala Starptautiskds zindtniskds konf.mat. RTga,
Development Teorija un prakse skolotdju izglit1bd II. il
399-406 P RPIVA,2004,62l lpp (ISBN 9984-689-29-8

UDK 378.6(063)Te576.
3, L,plavi4a MeAicat Service of Latvian Armed Forces in period 1919-1940 International Conference

peculiarities of medical support of Armed forces in contemporary conditions,l9.05-21.05'04'
yerevan,Armenia Articles and-Summariesl17-118 P(ISBN 99941-40-03-5)Yerevan, 2004.-230P,n

4. L.plavi4a Evaluation of trauma risk factors for military personnel Book of Abstracts, 9"' Annual

Congreis European College of Sport Science 03-06.07.2004 Clermont-Ferrand, France .p'97

5, L.ptavi4a Evaluation ofbon. pathology risk factors for re^cruits Kurzfassungen 35 .Kongress der

Deutschen Gesellshaft fur Wehrmedizin und Wehrpharmazie 'ISBN 3-00-014713'6'127 Z'

6. L.plavi4a Jaunkareivju fiziskas afiIstTbas un fizisfas sagatavotTbas raksturojums RTU Zindtniskie raksti

Humanitdr6s un socidlas zindtnes s6rija 8, s€jums 8,237'243lpp'Izd'RTU,R'2004'

7 . L.plavi4a Evaluation of stress fracture rist factors for recruits Papers on Anthropology XIII,2004,pp' 185-

lg2.UniversityofTartuCentreforPhysicalAnthropology,Tartu.
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2005.g
1. L]plavi$a MedicTnas dienesta darblba Latvijas bru4otajos sp€kos laika period6 starp diviem pasaules kariem

tirJuijurArstu kongress 2005.g. t6-18 jilijs. Tczes izd. SIA " Latvijas arstu biedr-rlq yliedr1ba"'Lpp'30'

2, L.plaviga Kadetu nzistas sagata:votlbas iaA-tia.ju raksturojums mlclbu laika LNAA //RTU Zindtniskie raksti'

Humanitdras un socidlds zinitnes.Scrija 8.Scjums 8,Izd. 'iRTU",RIga ,2005.ISSN 1407-9291.Lpp 158-164'

3. L.plavina Evaluation of physical activities tpf cadets //Book of Abstractsl0'n Annual Congress European

College of Sport Science 13-16'07 .2005' Belgrad p.289'

4, L.plavina Course .,First Aid" place in the Naiional Defence Academy training programme.//l't International

Baliic Congress of Anaesthesiology and Intensive care. 3'd Joint Congress of Anaesthesiology and Intensive

care and Disaster medicine 2005. 08-10 decem. P,94'
5. L.plavina Course ,,First Aid" place in the National Defence Academy training programme Proceedings of

Latvian Academy of Sciences.2005, Section B,Vol 59, No 5,P'218'

6. -fl.feAposuqc, Jlflmnnur Heroroprte IxrpI4xI4 K BaJIeoJIorlIqecKoMy aBrolloprpery ytll4re11t

.llMarepuatw IV MeNAynapoAHoIo notrpr"tu naleonoros/ fIoA peAanUraeft npoQ' B'B'Ko116aHoea'-

CII6. : C[6Ail IIO,20 0 5' -27 9 o'ISBN 5 ̂ 7 43 4 -029 | -4 C mp' 3 9 - 4 5'

7 . L.plaviqa Comperative analysis of Anthropometric data of cadets - next MilitarV 3ff;ers 
and Students -

next Spot teachers.// Tissue 
-Biology 

VI International conference dedicated to the 200* anniversary of the

opening of the old Anatomical Thiatre.Tartu EESTI ARST, Lisa 6, 2005p.79'82'
g. i.pluui{,u Rnalysis o}the physical activities and health-related behaviors of NDA Cadets'//Papers on

Anthropology XIV,2005,pp ,232-236.University of Tartucentre for Physical Anthropology' Tartu 2005

2006.
l. L,plavi4a Studentu fiziskds aktivitates raksturojums// III Sta-rptautiskd zindtniska konference "Teorija

praksei miisdienu sabiedfrbas izgh-rlbt'.Zlnatnistie raksti. Konfeiences referdti.- RTga 2006' Lpp' 569-572

{UDK 37(063) Te 576\.
z. L.plavigaAnalysis of anthropometric characteristics of cadets and students// 11-th Annual Congress of the

European College of Sport Science. soot of A.ustracts.05-08 July Lausanne2006, Switzerland' P 557-558'

{ISBN 3-939390-3s-6\
3, i,plavi+a characterisiics of cadets physical activities ahead

Latvia/l VIII International Conference on military medicine'
of studies in National Defence Academy of

Abstarct Book, Kaunas ,Lithuania,2006 p'58-

59.
4. L.Plaviqa, G.Knipse Military Services in Latvian Armed Forces during the First World War XXIInd Baltic

conference on the History oi sri.n.". Abstracts.5-6 Oct.2006 p.104-105

5. L.plavi4a Kadetu irzistcis aktivitdtes ,ut riuroju., pirmsapmdcTbas periodd Scientific Proceeding of Riga

Technical University. 6 s6rija. Humanitaras un Socialas Lini.ifies, i0 sC.lums'Izd'RTU",RTga '2006 133'

141.lpp,ISSN 1407 -9291.

6, L,Plavi4a ctraracterisiics of cadets physical endurance and physical activities level ahead of studies in

national Defense Academy of Latvia.ll i7. fongr.ss dei Ijeutschen Gesellschaft fur Wehrmedizin

&Wehrpharmazie e.V.(VdSO), Kurzfassungen dei Vortrage,und Poster des 37'Jahreskongresses der

Deutschen Gesellshaft fur Wehrmedizin und freh rpharmaziei.'V'1VOSO; 2006 in Travemunde' z'42'

7. L.Plavi$a characteristics ofthe students physical activities and health-related behaviour//Papers on

Anthropology XV, 2006,pp. 178-184. u"i"lttitv 
"f 

TartuCentre for Physical Anthropology' Tartu 2006

2001'g' 
L.plavina physical activity and physical fitness of military personn el'lll}ft Annual congress of the

ECSS,lt-14 J;i;;00i,lyuart yia,'mtand 'Book of Absracts p'510-511'I ISBN 978-95r-790-242-

7;ISSN 0357-24981
2.Kadetuantropometriskordd-rtdjuana|izelAnalysistheanthropmetriccharacteristicsofcadets.-

3. llY;3tt-tJ;.selTga dzrves veida nozTme virsnieka karjeras izval€llstarptautiskd zindtniskd konference

Dabaszinlbu didaktika sodien un tit. nigur';;d"g"Aij;r * izgl-rtTbas vadlbas augstskola' Latvijas

biologijas skolotdju asociacija. Latv,iar:OuUa, riuiejs'fczes 'lpo27 { ISBN 9984-18-188-Xl

4. L.plaviga Veseliga dzTves veida 
""rit;;;;ieta 

tar.lerat liiclc U Significance of healthy behaviour

in military 
"*il"lRpIVA 

.200illsturpiuutirta zindtniskd konference DabaszinTbu didaktika Sodien un

rTr, RTgas pedagofijas un izgtirrbasv;1;;";;s;i;ffiutui;ur biolo$ijas skolotdju asociacija' Latvijas

n ab aJmuzej t.i'u[tti 7 lpp [ISBN 97 8 -99 I 4 -99 03 -6 -1]

5. L.plaviga Crr"rrrt.rirtiJJ of physical ir.ptlAn"tt and phy^sical fitness of military officers and soldiers

//papers of Anthropology XVl.Uni".t"tl#;ii;il,ct"tit r"t physical anthropology' Tartu 2007 'p 237-

6, i5,"llifr\,$11,;it1,?1;*"" antropometrisko radnaju salTdzinosd anat,ze'Lu,2007'(PosrERs)

7. L.plavi4a Physical activity unO -n'Jiuution 
of *ititu'y personnel// 38 Kongress der Deutschen

GesellshaftfurWehrmedizinundw.t,,pt,u'muzie.(poster)ULMDeutschland.
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2008.G.
1. L,Plavina CHARACTERISTICS OF.PHYSICAL PREPAREDNESS OF MILITAR PERSONNEL

.//13th Annual Congress of the ECSS,09-12 July 2008,Estoril ,Portugal ,Book of Abstracts p.108,[ISBN 978-972-
735-r56-5; l

2. L,Plavina PREPAREDNESS AND PHYSICAL FITNESS OF MILITARY PERSONNEL
.MILITARPERSONU FIZISKAS SAGATAVOTIBAS RAKSTUROJUMS, RTU,2OO8

3. L.PIAViNA FIZISKAS IZTURIBAS UN FIZISKAS SAGATAVOTIBAS RAKSTUROJUMS
MILITARPERSONAM. CHARACTERISTICS OF PHYSICAL PREPAREDNESS AND ENDURANCE OF
MILITARY PERSONNEL. LU 2OO8

4. L.Plaviqa PREPAREDNESS AND PHYSICAL FITNESS OF MILITARY PERSONNEL //Papers of
Anthropology XVll.University of Tartu,Centre for physical anthropology. Tartu 2008.p 255-264. [ISSN 1406-
01401.

5. L,Plavi$a KADETU,VIRSNIEKU UN INSTRUKTORU FIZISKAS SAGATAVOTIBAS
RAKSTUROJUMS, /i Kadets, Nr.36 , NAA,Rigl,2008 ,lpp 28-31.,ISSN 0313-1017.

6. L,Plavi4a CHARACTERISTIC OF PHYSICAL FITNESS OF MILITARY PERSONNEL39
Kongress der Deutschen Gesellshaft ftir Wehrmedizin und Wehrpharmazie. (poster) HAMBURG Deutschland 8-
I 1 okt 2008

7. L.Plavi4a MILTTARPERSONU FIZISKAS SAGATAVOTIBAS RAKSTUROJUMS LU konf. 2008,
01 febr.2008

8. L.pfaviqa BALTIJAS VALSTU SADARBIBA MEDICINAS VIRSNIEKU APMACIBAS
JAUTAJUMOS//Tevijas sargs, 2008.g,N11, lpp22-23.

g,Cilveka anatomija.ROKA.KAJA. autoru kolekt.(G.Knip5e, M.Kaminskis, DZ.Kriimiqa, L.Plavi4a,
J.Savlovskis) 2008

2009.G.
1. L.Plavi4a,Evaluation of attention and will-power characteristics for military personnel in nda// 45lh

International Applied Military Psychilogy Symposium. IDENTIFYING THE PERSONALITY OF A SOLDIER
IN THE SCIENCE OF PSYCHOLOGY - A STEP FORWARD IN FUTURE.Latvia Riga 2009, June 01-
0 s . p l a ^ { 1  |

2. L.Plavi4a,Evaluation of attention and will-power characteristics for military personnel in nda // In :
Scientific Articles of 45th International Applied Military Psychilogy Symposium June l-4 ,Riga, Latvia
Identifuing The personality of a soldier in the Science of Psychology - A step forward in the future . Daugavpils
University Academic Press ,,Saule" 2010. P 154-158. I ISBN 978-9984'14-476-4].

3. L.Plavina Assessment of functional characteiistics of military personnel health levellll4th Annual
Congress of the ECSS,25-28 June 2009,Oslo,Norway .Book of Abstracts .

4. L. Plavi4a, P.Tretjakovs Karavlru vesehbas stf,vokla funkcionalo rEdItEju raksturojums// LU
6T.konference 02. Febr.2O 09 prezentdcija.

S.L.Pfavi4a Militdrpersonu fiziskds sagatavotTbas raksturojums ll 6.Latviias Arstu kongress 19-21.junojs

2009, T€zes .SIA Latvijas Arstu biedrtba. - 71 lp

6.L,Plavina Kadetu fiziskils sagatavotlbas un izturlbas vert€jums/evaluation cadets' physical

preparednesds and fitness // RTU Zindtniskie raksti. g.sOrija Humanitdras un socidlds zindtnes, nodots.
7. L.Plavi4a Assessment of health functional parameters of military personnel //Papers of Anthropology

XVlll.University of Tartu,Centre for physical anthropology, Tartu 2009.p 299-306. IISSN 1406-0140].

8. L.pfavi4a Pirmais vecdkd 5t6ba mediclnas dienesta virsnieka kurss Tartu Igaunijas aizsatdztbaskoledZd. l/

Kadets, NAA,Rtga, 2009, 27 -28lPP.

g.Cilvgka anatomija .ROKA&KAJA. autoru kolekt.(G.Knip5e, M.Kaminskis, DZ.Kriimi4a, L'Plavi4a,

J.Savlovskis) 2009, 223 lPP.
10 L.plavi44 nvatuaiion of psycho physiological characteristics for military personnel40 Vdcijas kara

mediclnas un farmacijas kongresa Deutsche Gesellshaft fur Wehrmedicin und Wehrpharmozie), nodots.

l l.L,plaviqa Relationsf,ips between physical activity and morphotogical and metabolic factors of

fitness urong military personnel ,,Defence l;dustry and Joint Industry Development Possibilities in the Baltic

States" Proceedings 10-1I Sept' 2009.P'45-55
12, L.Plavi4a Uzmanlbas un gribas rpallbu

zin6tnisko rakstu krajums RPIVA ,,Scientiae et
2010.78-84 lpp [ISBN 978-9934'8060-4-9].

vert€jums NAA kadetiem un klausttaiiem. Jubilejas
Adulescentiae & Zinatnei un jaunatnei.Rlga ' RPM

2010.
l. L.plavina Evaluation of attention and will-power characteristics for military personnel in

National Defense Academy//Identifying the Personality of a Soldier in the Science of Psychiology- a

Step Forward in the Future.//Scieniinc- articles of 45th International Applied Military Psychiology
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Symposium ,Latvia, Riga, June l-4 ,2009. Daugavpils University, Academic press. Saule", 2010. - P.
l 54-l 58.I rSBN 978-9984-14-47 6-41.

2. L.Pfavi4a Militarpersonu Antropometrisko rEdlt6ju un fiziskas sagatavotlbas antYtzell6S.
Zindtniskds konferences Mediclnas sekcijas tOZu apkopojums 2010,gada 5.februdris-LU 2010. lpp70.

3' L.Plavi4a Uzmanlbas un gribas v€rt€jums NAA kadetiem un klausltiijiem // Jubilejas zinatnisko
rakstu krdjums SCIENTIAE ET ADULESCENTIAE , RJIVA RTga 2010 p.78-84[ ISBN 978-9934-
8060-4-91,

4. L.Plaviga Rlgas Pedago$ijas un izglltlbas vadlbas akadGmijas Sporta skolotaju fiziskns
sagatavotlbas pctl5ana // 5, Starptautiskd zindtniskd konference TEORIJA PRAKSEI MUSDIENU
SABIEDRIBAS IZGLITIBA, RTga, RPIVA,2010. lpp. 248-252. USBN 978-9934-8060-5-61.

5. L.Plavi4a Kadetu fizisk6s sagatavottbas un izturtbas vert€jums // RTU Zindtniskie raksti. 8.sdrija,
s6jums 17. Humanitdrds un socidlds zindtnes, RTga, RTU izd-lppl26-133 [ ISSN 1407-9291]

6, . L.Plaviqa. Evaluation cadets' physical preparednesds and fitnessi/15h Annual Congress of the
ECSS,25-28 June 2009,Antalya,Turkey .Book of Abstracts ( nodots).

7. .L.Plavina Evaluation of cadets' physical preparedness and fitness//Papers of Anthropology
XlX.University of Tartu,Centre for physical anthropology. Tartu 2010 p.292-302. IISSN 1406-0140].

8. L.Plavi4a. Baltijas valstu darba grupas militaras medicrnas apmrclbas jautfijumos aktivitates//
Kadets Nr.38, LNAA RTga 2010. lpp 29-34. [ISSN03l3-1017].

9. L.Plaviga Parskats par zindtniski pEtniecisko darbu AZPC-02102-2010 NAA Kadetu
antropometrisko radftaju anah-ze un fiziskas sagatavotlbas raksturojums//LNAA AZPC,RIga
2010. 30lpp. I ISBN 97 8-9934-8183-l-8].

l0.V,Dreimanis, L.Pfavi4a ,,Baltijas jiiras militarais piesarqojums"{informdcijas apkopojums-
faktologiskais pdrskats par galvenajdm Baltijas jiiras piekrast€ eso5ajdm militaras munlcijas un
materidlu atra5ands vietdm, veidiem un iesp€jamo blstamlbu )zigojums Nr.15 /1DV no24.05.2010.g

III PEDAGOGISKA DARBIBA ( par pcdcjiem 10 gadiem )

Izstrdddtie un doc6jamie studiju kursi;
Kara mediclna(2kr.p., virsnieka pamatapmdclbas programma, latvieSu valodd, NAA)
NBS Medicr-nas dienesta organizdcija (2 kr.p., virsnieka pamatapmdclbas programma, latvie5u valodd,
NAA)
MedicTniskais nodro5indjums (1 kr,p., Jaundkd Staba virsnieka apmdcTbas programma, latvie5u valodd,
NAA)

Doc€tie kursi NAA
Rotas komandieru kursd -Karamediclna- I kr.p
Komand€jo56 sastava virsnieku pamatkursd - Kara medicTn a - 2 kr.p.
Virsnieku specidlistu pamatkursa -Kara mediclna -2kr.p.
Virsnieku specidlistu(med)kursd -NBS Mediclnas dienesta organizdcija-2kr.p.
Rezerves virsnieku specidlistu (medi[u) pamatkurss NBS MedicTnas dienesta organizdcija-2kr.p
Jaundko Stdba virsnieka kurss- Mediclniskais nodro5indjums - 1 kr.p
Basic Staff Medical Officer Course(Kaunas LIT) -anglu val.
Advanced Staff Medical Officer Course(Tartu EST) -anglu val
SZS Militdras vadlbas studiju programmas Mediclniskais nodro5indjums 2kr.p
JS Militdrds vadlbas studiju programmas MedicTniskais nodro$indjums 2kr.p
GS Militaras vadlbas studiju programmas Medic-rniskais nodro5inajums 2kr.p

Kvalifikacijas cel5anas kursi NAA ( daliba docctaia statusfr):
Pirmd pal-rdzTba un gldb5anas pasdkumi uz iidens.
Apg6des specidlistu kurss,
Izliiku kurss,
Pirms misijas sagatavo5anas kurss,
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Papildus izglitiba
Kvalifikflcijas celSana flrzemju vai Latvijas augstskolfls un p6tnieclbas iestiid€s;
2000
1. Certificate of teacher course concerning planning, preparation, implementation and validation of education

//Defence Centre for Leadership.Education development Branch(UUA)2s.04-25.04.2000 and
15.05 .19 .05 .2000.

2. Certificate of Attendance JCTP briefing for Prevention and Treatment of Substance Abuse. 25.01.2000-
2 8. 0 I .2000.Riga,Latv ia

2001
1 , Einsatzmedizin //Sanitiitsakademie der Bundeswehr, Deutschl and 04 ,12 ,2001 -07 .12.200 I .Munchen,

Deutschland.
2, NATO/PFP Joint Medical Planners Course. //The NATO School (SHAPE) Supreme Headquarters Allied

Powers Europ e | 8 .0 6 .200 | -22.0 6.200 1 .Oberamergau, Germany.
3. Certificate of participation in 7-th International Scientific conference Sport Kinetics 2001 "Human

Movement as a Science in the New Millennium " of the International Association of Sport Kinetics in Co-
operation with the faculty of exercise and Sport Sciences, University of Tartu. 31.08-02.09.2001. Tartu.
Estonia.

4. Certificate of participation in scientific program of 3-rd International Congress of Sports Medicine
19 .l 0,200 l -20. I 0.200 1 .Ri ga Latvia,

5, Seftifikdts par piedall5anos Pasaules latvie5u drstu 4.kongres:a20.06.-22,06.2001. Riga
2002
L Pirmds palldzlbas pasniedzEja sertifikdts Nr.187 /A{eatliekamds pal-rdzTbas un Katastrofu medic-rnas

asocidcij a | 6.01.2002-12-10
2. Certificate of attendance the briefing Military Physicians and Dentisits " 22- 24.01 .2002 .
3. Sertifikdts par piedalT5anos Starptautiskd zindtniskd konferenc€ "Teorija un Prakse skolotdju izghl-;.bd"

R1ga25-27,03.2002 g.
4. Certificate of participation in the 7-th Annual Congress of the European College of Sport Science, 24-

27 .07 .2002. Athens.Greece.
5. Certificate of participation in the 3-rd International Scientific Conference "Kinesiology- New

Perspectives", Opatij a, Cro atia, S ept emb er 25 -29,2002,
6. Teilnahmebescheinigung am 33.Kongress der deutschen Gesellschaft fUr Wehrmedizin und

Wehrpharmaziee,v,(VdSO) 08-09. I 1.2002 Potsdam Deutschland,
7. Sertifikdts par dal-rbu 2. Latvijas Anesteziolofijas, reanimatologijas, intenslvds terapijas, neatliekamds

pal-rdzlbas un katastrofu medicTnas kongresd RIga, 2002. g. 1 3 - I 4 decembris.
2003
l. Confirmation of participation in 8-th Annual Congress the European College of Sport Science 9'12 July

2003 in Salzburg (Austria).
2. Certificate of Attendance in Professor Gaston Bckman scientific conference 3-4 October 2003 in

Riga(Latvia).
3, .Apliecfba par piedaltsanos Pirmds palTdzTbas pasniedzEju kvalifikdcijas celSanas semindr6 6, Decembrl

2003. RIga (Latvija).
4. .Teilnahmebescheinigung am 34,Kongress der deutschen Gesellschaft fiir Wehrmedizin und

Wehrpharmaziee,v,(VdSO) 08-09. 1 1.2003 Amberg Deutschland.
5. .Certificate of Attendance in International Scientific Conference "Theory and Practice in Teacher training

II" 5-6 April 2003 in Riga (Latvia).

2004.
l. Teilnahmebescheinigung am 35,Kongress der Deutschen Gesellshaft fur Wehrmedizin und Wehrpharmazie

7.bis 9. October 2004 in Trier (Deutschland).
2, .Certificate of Attendance in 9ft Annual Congress the European College of Sport Science 3-6 July 2004 in

Clermont-Ferrand ( France).
3. Certificate of Attendance in the International Workshop "The Role and responsibilities of Military Medical

Academy in Disaster Relief' l4-15 October2004 in Sofia ( Bulgaria).
4. Certificjte of Attendance in VII-th International Conference of Military medicine "Aktualtis karo medicinos

aspektai biuolaikiniu NATO transformacijos laikotarpiu"2g-30 September 2004 in Kaunas (Lithuania)'

S. Certificate of participation in International Military medical conference 19-21 May 2004

Yerevan(Armenia).
6. ANO atbalsta grupas organizOtais kurss pasniedzljiem"HlV un STI profilakse"26-28 ji,nijs2004 Jrirmala

(Latvija).
j, ieitincate of Attendance in International Scientific Conference "Theory And Practice in Teacher

training II" 5-6 April 2004 in Riga (Latvia).
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I

3.

2005

1. Certificate ofparticipation in Latvian Congress ofPhysicians 16-18 June 2005.
2. Golden Certificate of participation in Latvian Congress of Physicians 16-18 June 2005, with presentation.in

scienfific session .
3. ,Certificate of participation in I Oft Annual Congress of the European College of Sport Science, Belgrad , 1 3-

16 July ,2005.
4. ,Seftifikdts par PEcdiploma izglltTobas fakultdtes mdclbu programmas apguvi "Posttraumatiskd stresa

sindroms" 29 jUnijs 2005.g, Rigas Stradi4a universitarc.
5. ,Certificate of attendence.the scientific programme of I't International Baltic Congress of Anaesthesiology

and Intensive care and 3'o Joint Congress of Anaesthesiology Reanimatology,Intensive careEmergency and
Disaster medicine in Latvia, 08-10 December 2005.

6. ,Certificate of attendence the scientific programme with poster presentation in the I't International Baltic
Congress of Anaesthesiology and Intensive care and 3'o Joint Congress of Anaesthesiology
Reanimatology,Intensive careEmergency and Disaster medicine inLatvia,0S-10 December 2005.

7. ,Teilnahmebestatigung in 36.kongress der Deutschen Gesellschaft fur Wehrmedizin und Wehrpharmazie :
Thema infektionen- zwischen Pravention und therapie" 07-08 Oktober 2005.

8. ,Certificate of Appreciation the recognition of valuable contribution in Planning and conducting of the
International Battalion Staff Medical Officer Course 2005

2006
1. Certificate upon successful Completion of the Workshop on Mass Casualty Situations 9-10 June, 2006.2006

Riga,Latvia.
NBS Valodu skola .Izzirya par Frandu val.I lTme4a kursu beig3anu.I4.06.2006.
.sertifikdts par dalTbu ar referdtu III Starptautiska konferenc€ "Teorija praksei miisdienu sabiedrTbas
izgl-ttTb-a" RTga 20 0 6. g. 6 - 8 AprTlis. RPIVA,Re!.Nr. 1 03 I 200 6.
.Sertifikdts par Pecdiploma izglltTbas fakultdtes mdclbu programmas apguvi "EkstrEmo situdciju medicr-na"
2006.g 28,febr.RSU,Reg.Nr.0 I 4243.

5. .Aplieclba NT.PPI-58 par dalTbu Pirmds palldzTbas pasniedz6ju kvalifikacijas cel5anas semindrdl l.marts
2006.gVesellbas Ministrijas KMC mdcTbu un kvalifikdcijas dala.

6. .Certificate upon successful Completion of the Workshop on mass Casualty Situations 9-10 June 2006, Riga

,Latvia.
7. .Letter of attendence in I lh Annual Congress of the European College of Sport Science 05-08 July 2006 in

Lausanne- Sw it zetland.
8. .Teilnahmebescheinigung in 3T.Jahreskongress Deutsche Gesellschaft fur Wehrmedizin und pharmazie

e.V,- Workshop,,Psychotraumatologie(Anerkennungsnummer | 637 7).
g. ,Teilnahmebescheinigung in 3T,Jahreskongress Deutsche Gesellschaft fur Wehrmedizin und pharmazie

e.V,-,,Das Operatuionstrauma"(Anerkennungsnummer 16365)'
10. ,Teilnahmebescheinigung in 37 .Jahreskongress Deutsche Gesellschaft fur Wehrmedizin und pharmazte

e.V.- Anfordrrung anden soldaetn im Einsatz am Beispiel ausgesuchter Teilaspekte(Anerkennungsnummer
16363).

11. .Teilnahmebescheinigung in 3?.Jahreskongress Deutsche Gesellschaft fur Wehrmedizin und pharmazie

e,V,- Psychische und physische Belastung und ihre Bewaltigung(Anerkennungsnummer 16364)'
12. ,Teilnahmebescheinigung in 3T.Jahreskongress Deutsche Gesellschaft fur Wehrmedizin und pharmazie

e.V.- Die Bedingungen im Einsatz aus sanitatsdienstlicher Sicht(Anerkennungsnummer 16362),

13. .Teilnahmebescheinigung in 3T.Jahreskongress Deutsche Gesellschaft fur Wehrmedizin und phatmazie

e,V.- Geschiste der Wehrmedizin(Anerkennungsnummer 16368)'
14. .Sertifikats NT.KMM-1 612006 par dallbu semindrd Katastrofu medicTnas menedZements" 28.04.2006'

15. .Sertifikdts par P6cdiploma izgltttbas fakultdtes mdcTbu programmas apguvi 02-24.nov.2006.9. "Latvijas

medicTna Eiropas SavienTbas kontekstd"RSU,Reg.Nr. 0 I 5 I 5 I .
16. .Certificate of participation in Basic Staff Medical Officer course as main instructor during period l8-27

Sept.2006, Lithuanian Armed Forces, Military Medical Service, Military Medical Training Centre, Kaunas

2006,

2007.

1, 5ERTIFIKATS No 25612007 vAS paula Stradi4a kliniskd universitdtes slimnlca sadarb1bd ar Latvijas

Universiffites medicTnas P6cdiploma izgl-rttbas institiitu par pdcdiploma apmdcTbu "Tropu slimTbas un

epidemiologija"- 8 st,
2. ,ApLIECIB; Nr ppl-201 VeselTbas ministrijas Katastrofu mediclnas centrs par kvalifikdcijas cel5anas

kursu 'oPirm6s palldzlbas pasniedzEjs" - 8 st

4.
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a1

A

6.

7.

5 .

.SERTIFIKATS RTgas pedagogijas un izglTtibas vadlbas augstskola sadarblba ar Latvijas skolotdju
asocidciju un Dabas muzeju par piedallSanos starptautiskajd zindtniskajd konferenc6 "DabaszinTbu
didaktika Sodien un rTt" l5-16 martd 2007.g
.SERTIFIKATS No VS 000719 NBS Valodu skola par frandu valodas mdcTbu kursa II l-rme4a pabeigdanu
ar rezultdtu labi visds detrds valodas prasmOs.
SERTIFIKATS Nr KM-K-1312007 VeselTbas ministrijas Katastrofu medicTnas centrs par apmdclbas kursu
..NEATLIEKAMA MEDICNISKA PALIDZIBA UN KATASTROFU MEDIC-INA'' _15 St UN NOKATtOtU
eksdmenu.
.SERTIFIKATS No 31812007 VAS Paula Stradi4a kliniskd universitates slimnTca sadarblbd ar Latvijas
Universitates mediclnas P€cdiploma izgl-rtTbas instit0tu par pEcdiploma apmdcTbu "Gastroenterolofija" -8
st.
,APLIECIBA Nr PPI-172 Vesellbas ministrijas Katastrofu medic-rnas centrs par piedalTsanos Pirmds
pal-tdzlbas pasniedzEju kvalifikdcijas cel5anas semindrd - 8 st
.CERTIFICATE Lithuanian Armed Forces MilitaryMedical Service MILITARY MEDICAL TRAINING
CENTRE about participance as main instructor at Basic Staff Medical Officer5 Course Sept 23- Oct 05
2007.
,CERTIFICATE Association of Doctors of the Estonian Defence Forces and Estonian Association of
Accident and Emergency Medicine Doctors about participation in annual conference " Medical and
Organizational preparation for Chemical, Bacterial, Radiological and Nuclear Threats" 06 Dec 2007- 4
credit points.
.CERTIFICATE European College of Sport Science about participation in l2-th Annual Congress of the
European College ofSport Science ll-14 luly2007.
.Teilnehmerbescheinigung iiber eine drztliche Fortbildung fiir Arztinnen und Arzte des Veranstalters in
3S.Kongress der deutschen Gesellshaft ftir Wehrmedicine und Wehrpharmazie 12.10.2007, Fortbildung No
127 533 / Fortbildungseinheiten - I 1, Fortbildungspuknte - 6.
.Teilnehmerbescheinigung iiber eine drrtliche Fortbildung ftir Arztinnen und Arzte des Veranstalters in
3S.Kongress der deutschen Gesellshaft fiir Wehrmedicine und Wehrpharmazie 11.10.2007, Fortbildung No
127532 / Fortbildungseinheiten - 9, Fortbildungspuknte - 6.
.Teilnehmerbescheinigung iiber eine drztliche Fortbildung frir Arztinnen und Arzte des Veranstalters in
38.Kongress der deutschen Gesellshaft ftir Wehrmedicine und Wehrpharmazie 13.10.2007. Fortbildung No
127534 / Fortbildungseinheiten - 4, Fortbildungspuknte - 4.

2008
1. Sertifikdts Nr,VS 2008/0369 NBS Valodu skola par frandu valodas mdcTbu kursa II llme4a kursu 150 st

apjom6.
2. Teilnehmerbescheinigung iiber Special pre-conference lecture ,, Simutation training in emergency medicine

and acute care"0 8. 1 0.200 8, VNR 27 60209 10803 3 0 500 I I .

3, Teilnehmerbescheinigung 3g.Kongress der deitschen Gesellschaft fur Wehrmedizin und Wehrpharmazie

r 1.10.2008 vNR 27602091080330s004s.
4. Teilnehmerbescheinigung 3g.Kongress der deitschen Gesellschaft fur Wehrmedizin und Wehrpharmazie

10,10.2008 vNR 2760209108033050037.
5. Letter of Attendance in 13-th Annual Congress of the European College of Sport Science Estoril- Portugal 09-

l2 July 2008.
6. RSU Infektologijas katedra Latvijas infektologu asocidcija SERTIFIKATS Aktualie hepatologijas

jaut6jumi"(6 izgl.st.) 29.10.2008.
Z. Valsts agentUra,,-sabiedrlbas VeselTbas agentiira" SERTIFIKATS ,,BIstamZs infekcijas slimTbas , to profilakse

un epidemiologiskd uzraudzrba''. (8 sem' St.) 25.09.2008'
g.Latvijas Universiiate SERTIFIKATS Nr. 007596 profesiondld pilnveides programma,,Augstskolu mdclbspeku

pedagogiska pilnveide /Inovdcijas augstskolas izgl-rtTbas sistEmd llzgl-rr'*rbas darba vadTba" (l60st/60 kont.st)

2008g.
9. Certificate of attendence the scientific programme of 4 th International Baltic Congress of Anaesthesiology

and Intensive care and 4thd Joint Congress of Anaesthesiology Reanimatology,Intensive care Emergency

and Disaster medicine in Latvia, 11-13 December 2008,Riga ,Latvia, ( 15 European CME credit points

(EACCME-UEMS)
10. |ERTIFICATE of participation ,,Military Medical Support and Service TCT (50 hrs) 19-23 June 2008'

11. Latvijas universitaie SERTIFIKATS Nr 005277 ,,AktualitAtes internds medicTnas subspecialitdtes

tdldkizgfifibas programma (2 sr) 26.03.2008.
12.LatvijaiUniversitale SERTiFIKATS Nr 005277,,Aktualitates internds medicTnas subspecialitates

lnlakizgfitTbas programma ( 16 st) 10.01'-31.01.2008'
l3 , Apliec-ria par LR NSS nr.2,ntauas Psihoterapijas prakse IK semindrsu ,,Posttraumatiska stresa sindroms

drfsn)Oiagnostika , Pirmd palldzTba ,ArstE5ana, Prevenuvie pasdkumi"' (4 st) 28'02.2008'

9 ,

1 0 .

1 1 .

12.

1 a
l J .
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2009.
1, Latvijas Arstu biedribas Sertifikats par dal-rbu VA Latvijas Mediclnas bibliotEka un SIA Latvijas Arstu

biedribas sabiedr-rbas apmdclbas kursos ,,Medicr-nas informdcijas meklesana elektroniskajos resursos" 24 hrs
(l 8 medicr-niskds t614k izglltTbas kredltpunkti) I 9.Sept.2009.

2, Latvijas Arstu biedrlbas Sertifikats par piedalTsanos 6.Latvijas Arstu kongresd RIga 2009,g. 19-21 jUnija (30
kreditpunkti),

3. Latvijas Arstu biedfibas Sertifik6ts par tEZu public€$anu 6.Latvijas Arstu kongres t€Zu grdmatd, RTgd 2009.g.
1 9-2 1 jiinija (1 0 kredTtpunkti).

4. Certificate of Appreciation for exceptional commitment and devotion on training of Baltic military doctors in
Advanced Medical Staff Officer Course 01-12 June 2009.

5. Certilicate of Attendance the Military Medical Training Expert Panel meeting at the Institute of Naval
Medicine 15-17 April2009, Toulon, France.

2010
1. Sertificate CERTIFICATE No 1-KR-l114 (BSMKK-I0-01-15) Lithuanian Military Medical Service

MILITARY MEDICAL TRAINING CENTRE 2l-29 Sept,2010 about participance as main instructor of Basic
Staff Medical Officer5 Course.

2. Sertifikats par piedah5anos ar referdtu 5. Starptautiskajd zindtniskajd konferenc€ o'Teorija praksei
miisdienu sabiedr-rbas izgfrfrb-a" RTga 2010.g. 25-27.martd. RPIVA,Reg.Nr.R-82

Sagatavotie macibu lldzekfi
1. Pirmd palldzTbas snieg5ana nelaimes gadTjumos (2005);
2, Kara mediclna ( izdales mat)2000,2001,2002,2003,2004,2005,2007,2008,2009.
3 . Medicinas dienesta or ganizdcija (izdales mat),2002,2003,200 4.
4. Pirmd palldzlba kaujas apstdklos ( izdales mat) 2008.
5, Sai3u pdrs6ji (metod.mat) 2007.
6. Projekts NAA Gaisa medicTniskd evakudcija (2010)

Papildus zi4as par profesionillo darblbu:

IV Sabiedriski organizatorisk6 darblba

L. Plaviqa
(20ll .gada 2r innijd)
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AKADEMISKA AMATA PRETENDENTA DZIVES UN DARBA GAJUMS

I VISPARIGAS ZINAS
tr V6rds, uzvdrds: Kaspars Lazdi4d
tr Personas kods: 060881-10076
tr Dzimbanas vieta: Jelgava,Latvija
tr Deklar€td dzlves vietas adrese: Jelgava, Madaru iela 6
n Tilrunis:26321326
o E-pasts: kaspars.lazdins@mil,lv
tr Valodu zind5anas: latvieiu (dzimt6), kievu, angfu, zviedru
tr Izglltiba:

2008. * ASV Armijas InZenieru skola, InZenieru kaptei4u karjeras kurss
2003, - Zviedrija, Halmstddes militdrd augstskola, InZeniera vada komandiera kvalifikdcija;
2000. - Latvijas Naciondld aizsardzibas akadEmija, Nodafas komandiera kvalifikacija
1999, - Jelgavas 2.fiimndzija, vid€ja.

D Darba vietu nosaukumi, ie4emamais amats, gads:
23,01,2011, - Sauszemes spEku Kdjnieku brigddesV(aujas atbalsta bataljonaVnZeniertehniskas
rotasWadibas grupas - Rotas komandieris
16.1'2,2010, - Sauszemes spEku brigddesVGjnieku brigddes Stdba - Norftots komandiera rlclbd
09'06.2010. - LVA NK SO ISAF 2010/2Maimanas provinces atjauno5anas vienibas (PRT
MEYMANEH) StaUa - Virsnieks
04.01.2010. . Sauszemes spEku brigddes\Kdjnieku brigddes Stdba\Operauvds un plano5anas parvaldes
(G-3)\PlAno5anas dalas - Virsnieks
01.09.2006. - Sauszemes sp6ku brigddes\Sauszemes spOku Stdba / Kdjnieku brigades Staba\Sauszemes
sp€ku Stdba / Kdjnieku brigddes Stdba\Operauvds un pldno5anas pdrvaldes (G-3)\Ivlobilitdtes atbalsta
dafas - Virsnieks
12.01,2006. - Sauszemes spEku brigdde\Sauszemes speku brigddes Stabs, 5t6ba rota un sakaru
rota\Brigddes Ktabs\Operauvd un apmdcibu daJa (S-3)\Pl6no5anas nodala - Virsnieks
01.06.2005. - Sauszemes spEki\2,zemessardzes novads\Zemessardzes 54. inleniertehniskais
bataljons\Bataljona Stdbs\Operauva nodala (S-3) - Virsnieks
17.08.2004, - 2.Tnmessardzes novadsVemessardzes 54. InZeniertehniskais bataljons\l.
INZENIERTEHNISKA ROTA\APGADES UN REMoNTA VADSwADIBAS GRUPA - Vada
komandieris
01,07,2004, - Sauszemes sp€ki\2.ZEMESSARDZES NOVADS - Komandiera rlcibd
22.10.2003. - AdaZu MS mdcibu centrs\InZenierrehniska rota\APGADES tiN REMONTA
VADSWADIBAS GRUPA - Vada komandieris
02.08.1999. - NAA - Kadets

II ZINATMSKA DARBIBA UN PUBLIKACIJAS ( par pcdcjiem t0 gadiem )

O Piedall5ands ar referdtu starptautiskAs zindtniskds konferencEs: Nav

tr Publikdcijas: Nav

III PEDAGOqISKA DARBIBA ( par pedejiem t0 gadiem )

tr Izstrdddtie un docEjamie studiju kursi: Nav

tr Kvalifikdcijas cel5ana drzemju vai Latvijas augstskolds un p€tniecibas iestddEs: Nav

K.Lazdi45

(20rI.gada l3 junija)

188



AKADEMISKA AMATA PRETENDENTA DZIVES UN DARBA GAJUMS

I VISPARIGAS ZINAS
tr Vdrds, uzvdrds: Kaspars Auzenbahs
u Personaskods: 280878-12364
tr Dzim5anas vieta: Valka, Latvija
u Deklar6td dzlves vietas adrese: PrieLu72, Jaunmdrupe, Mdrupes nov. LV-2166
tr Tdlrunis: 26472666
tr E-pasts: kaspars.auzenbahs@mil.lv
o Valodu zind5anas: latvie5u (dzimtd), krievu, anglu
tr Izgl-ttlba:

2006. - Latvijas Naciondld aizsardzlbas akadOmija, Jaundkd Stdba virsnieka kurss
1999, - Latvijas NaciondlS aizsardzf,bas akad6mija, Vada komandiera kvalifikdcija
1997 . - Latvijas Naciondld aizsardtrbas akademija, Jaundkd instruktora kurss
1997. - vidcj6 izgl-ruba

tr Darba vietu nosaukumi, ie4emamais amats, gads:
22.02.2010. - Naciondlds aizsardztbas akad€mija\ Sauszemes sp€ku nodala\ Sauszemes sp€ku studiju
kursa pasniedz6js
01.12.2008. - Naciondl6s aizsardztbas akadcmija\ Vadlbas un administrdcijas\ VPK/RKK/JSVK\ citi
kursi\ kursa priek5nieks
12.09.2006. - Mdclbu vadlbas pavElniec1bas Stdbs\ Administrauvd dala\ Dalas priekSnieks
01.01.2006.. - Mdclbu vadlbas pavElnieclbas Stdbs\ AdministratTvd dala\ virsnieks
11.10.2004. - Mdclbu vadlbas pavElnieclbas Stdbs\ Mdclbu vien1bu pdrvalde\ Mdclbu pldno5anas dala -
virsnieks
17,12.2003, - Aizsardttbas ministrijas\ Militara dienesta iesauk5anas centrs\ Jaunsardzes parvaldes dala
- datas vad-rtdjs
10.01.2000. - Zemessardzes lT.bataljona\ Operat-wd nodala (S-3) - Nodalas priek5nieks
07.04.1998. - Naciondlds aizsardzlbas akad€mija\ Grupas komandieris
22,12.1997 . - NaciondlSs aizsardtlbas akadEmija\ Kadets
06. 08. I 997. - Naciondlds aizsar dttb as akad€m ij a\ Kadetkandiddts

II ZINATNISKA DARBIBA UN PUBLIKACIJAS ( par pedcjiem 10 gadiem )

tr Piedall5anSs ar referdtu starptautiskds zindtniskds konferencEs: nav

o Publik6cijas:nav

III PEDAGOqISKA DARBIBA ( par pcdcjiem 10 gadiem )

tr Izstrdddtie un doc€jamie studiju kursi:
Sau5anas mdclba (Sauszemes sp€ku militdr a vac|rba, latvie5u valodd, NAA)

tr Kvalifikdcijas cel5ana drzemju vai Latvijas augstskolds un pEtnieclbas iestddes:

2002, - Ddnija, Ddnijas ZS akadEmija, Izgh-Ubas tehnololijas pldno5anas kurss

uzenbahs

(20ll.gada 21. junijs)
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DZIVES UN DARBA GAJUMS

r vrsP.A,RIcAS zrryAs

tr Vdrds, uzvdrds: Kdrlis KrEsli4S
tr Personas kods: 130445-10102
E Dzim5anas vieta: Aliiksnes novads, Annas ciemd, Latvija
tr DeklarEtd dzlves vietas adrese: Riga, Varavlksnes gatve 4 d2.25
tr Tdlrunis: 29246570, 67076103
tr E-pasts: karliskreslins@inbox.lv; Karlis.Kreslins@mil,lv
tr Valodu zind5anas: latvie5u (dzimtd), krievu (brlvi), anglu - 2332 un v-acu - 2212 (p6c NATO

standartiem);
tr lzglTrfua: 1970. - 197 4. - Maskavas Gaisa spEku profesora Zukovska vardd nosauktds inZenieru

akad€mijas klaus-rtdjs, kuru absolvEju ar zeltamedafu;
1974. - 1977. ' Maskavas Gaisa spEku profesora Zukovska vdrdd nosauktds inZenieru akadgmijas

Radiotehniskds fakultates aspirants, 1977 . gadd aizstdvltatehnisko zindt4u kandiddta disertdcija;
1977. - 1980. - Maskavas Universitdtes Kibern6tikas un skaitlo5anas matemdtikas vakara nodafas students;
1993. gads - Latvijas Zindtgl akadEmijas Fizikdlds ener$ctikas instituta aizstdvEta habilitcta inzenierzindt0u

doktora disertdcija un ar Habilitdcijas un promocijas padomes 1993.gada 18.maija l€mumu Nr.1-4 pieslirls habiliteia
inZenierzindt4u doktora zindtniskais grdds.

tr Akad€miskie nosaukumi un zindtniskie grddi: profesors, Dr.habil.sc.ing.
tr Darba vietu nosaukumi, ie4emamais amats, gads

1966. - 1970. - Ziemelu kara flotes Avidcijas pulka radiotehnisko iekdrtu ekspluatdcijas virsnieks;
1977. - 1992. - Maskavas Gaisa sp€ku profesora Zukovska vdrdd nosauktds inZenieru akademijas pasniedzEjs,

docents, profesors;
1992. - 1997. gads - Naciondlas aizsardtrbas akadcmijas prorektors mdcTbu un zindtnes

zindtgu centra dibindtdjs un vadltdjs, Rigas Tehniskds un Aviacijas universitdtes (RTU un
darbl, Aizsardzlbas

RAU) habilit€to un
doktora grddu promociju padomes loceklis;

1997' - 1999. - Latvijas Naciondlo bru4oto spEku Stdba priek3nieka vietnieks,
vadltdis:

Aizsardzlbas zindtnu centra

1999.-2000. - Latvijas Naciondlo bru4oto spEku StratEliskds pldno5anas un politikas (J-5) departamenta
dibindtdj s un vad-rtdj s;

2000.-2004. - Latvijas NBS Apvienota Sraba (AS) priek5nieks;
2004.-2005. - Naciondlds aizsardzlbas akadEmijas rektors;
20. 07. 2005. - atvalindts no aktivd dienesta NBS (rezerves brigddes fenerdlis).
No 2006'gada ' Aizsard^bas zindtqu pEtnieciskd centra vadltdjs, Naciondlds aizsardtrbas akadcmijas

profesors. Latvijas pdrstdvis NATO padomnieku grupd (NATO National Advisory Group - NAG) un NAiO
konceptu attTstibas un eksperimentu darba grupas ( NATO CD&E WG) dalTbnieks, kd arl darbs Eiropas Aizsardzlbas
agentiiras Sp€ju tehnologiju grupd (CAPTECH) GEM4 - Guidance&Control un ES FP7 Dro5ibas programmas
komitejas loceklis.

II ZINATNISKA DARBIBA UN PUBLIK,{CIJAS ( par pcdejiem 10 gadiem )

Autors un autoru kolekuvu dahbnieks apm6ram 90 daiddiem zindtniskiem pet-rjumiem un rakstiem par
radiolokdcijas probl€mdm, pirmkarq par platjoslas antenu sistemdm, NBS izveides un attist-rbas problemam un vietu
Latvijas dro5ibas sistEmd, kd ar1 par militdras izglitrbas jautdjumiem. Zindtniskd Lurnala par drosibu un aizsardzlbu
,,Militdrais Aps kats" un,,Militdrd Zindtne,, redakcijas kolEgijas priek5s€d€tdj s

Dalas b eidzano gadu publikdcij as :
1' Laniias Republikas militfirt sts@gija: zi4ojums semindrd ,,Dro5lbas izaicinajumi un NATO 21. gadsimtd',

Naciondlajd aizsardzlbas akad€mijd (NAA) 2006.gada l6.septembrT un publikdcija zurndld,,,Militdrais Apskats,,.
ISSN I 407- I 746. - Nr. I (2006), 7. - I 6.lpp. Kopsavilkums angfu valodd.

2. Nacionhlo bruryoto spEku vieta Latviias drofitbus sistEmT: zi4ojums starptautiskajd konferencd ,,Society,
The Individual, Security - 2006, Baltijas Starptautiskajd akademijd RIga 2006.ga-da 2.-3.novembri un publikacija
Lurndld,,T6vijas Sargs"- ISSN 1407 - 5040. - Nr.8 (2006, augusts).

3. Kolekttvt drofiba un aizsurddtbs NATO: publikdcija Lwndld,,,Militdrais Apskats,'- ISSN 1407-1746. Nr. I
(2004), 3.- 14.1pp. ; Nr.2 (2004), 3. - I 2.lpp. Kopsavilkums anglu valod6.

4. MilitnrE izgh:tfiba un zindtne: publikdcija Lurndld,,T€vijas Sargs". ISSN 1407-5040. - Nr.9 (2005, sept.),
8.-9.lpp.

5. I/B,S karavfru dienesta motivfuciias analtze un persondla komplektE\anas stratE$ijas izstrilde: publikacija
Lurndld,,,Militarais Apskats,'. ISSN 1407-1746. - Nr.1 (2007), a2._a7 Jpp.

6, Petsontilsastdva komplekteiuma uzlabolana Nacionnlajos brugotajos spEkos: publikdcija Zurndld
,,Mil itdrais Apskats", ISSN I407.-1746. - Nr.3 (2007),51.-59.lpp.
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7. Kompleksa nnkotne: publikdcija Lurndl6,,,Militarais Apskats". ISSN 1407.-1746, - Nr.3/4 (200g),2.-
10.lpp.

8, Konflikts Gruziia: kas ir labi, un kas ir slikti? publikacija hurndld,,Militaxais Apskats',. ISSN 1407.-1746.- Nr.3/4 (2008), 11.-16.1pp.
9. KE planot Nucioniilo brugtoto spEku atttsf,ibz? publikdcija Zurndld",,Militarais Apskats". ISSN 1407.-1746.- Nr.3/4 (2008), 17.-20.1pp.
10' FOLE OF EU IN MODERNN CONFLICTS: raksts un zi4ojums starptautiskajd konferenc€,,piektais

gads ES: aktualas ekonomikas vadlbas un tiesibu problemas,' 2009.gadig.-9.maij-a.
Pieredze proiektu vadtYant un izpildE (daZi piemcri)
I. Starptautiskie:
Baltiias militdrd qlianse: pat un prct - publikdcija zvndld,,Militarais Apskats,'. ISSN 1407-1746. - Nr. l

(1997), 19.23.1pp. Izteikti priek5likumi par Baltijas valstu sadarbTbu militdrajd joma un piedavats veidot Baltijas
valstu kopdjo militdro mdcTbu iestddi. Projekts veiksmlgi istenots, izveidojot Baitijis Aizsardztbas koledZu Tartu.

Ka NBS Apvienotd Stdba Politikas un planosanas (J-5) departamenta diuinatalr un pirmais vad-rtdjs biju
dalTbnieks daudzu Baltijas valstu kopEjos projektos.

AktTva daliba Baltijas j[ras valstu militdro akadcmiju gadskartejds konferenc€s, kur tiek risindti jautdjumi par
militdrds izgl-rtTbas ieklausanu kopejd Eiropas Savienlbas izgl-rtrbas telp6, par kopejiem militaras izgl-rtrbas
standartiem un vienotu prasrbu izstrddi ES un NATO valstu karavr-riem.

z. Lawila:

lgg2.g;ddakuvi piedalljos NAA un Aizsardzlbas zindt4u centra (AZC) izveide - biju pirmais NAA prorektors
zindtnes jautdjumos un AZC vadltajs, no l992.gada rudens arl NAA prorektors mdclbu darba, Sagatavo.lu uilltaras
izgh-tibas konceptu, kas.guva atzinlbu arT starptautiskajds konferenccs, organizoju gadskaftejai konferences un
semindrus par militaras izglitlbas jautdjumiem NAA, Tika sniegta paltdz.i,rba un konsultacijas, veidojot militdras
mdclbu iestddes Igaunijd un Lietuv6.

1994.'1995. gadd izstrdddta Latviias Republikas Nacionalo brunoto sp€ku imeides koncepci.ia, kas guva
NATO finansidlo atbalstu. VEI viens piemErs: Totdlas aitsardzlbas sistamas kiniepnali pamiiun in"idoiinas
principi: Pdrskats par zindtniski pEtniecisko darbu / NAA AZC; projekta vad. K.Kr6sii$S. - R1-1ga : IAZCI

r.dala(AZC l/01-96). - 1996. - 193 lpp.
2.dala(AZC l/01-97). - 1997. - 161 lpp.
3.dala(AZC 3/01-98). - 1998. -269Lpp.

III PEDAGOGISKA DARBIBA ( par pcdojiem t0 gadiem )

tr Izstrdddtie un doc€jamie studiju kursi;
Profesiondla malistra ,,Militara vadiba un dro5iba" studij u kursa direktors 2010.-201 I .gads, organiz6ju

un veicu MA studiju programmas akreditaciju 2010.gada27.oktobri.
Bakalaura studiju programmas kursa,,Elektrotehnika un elektronika"(5.kr.p.) RTgas avidcijas institfta

izstrdde un tris gadus biju 5I kursa docEtdjs;
Profesiondld integrcta Bakalaura studiju programmas ,,Militard vadTba Juras spEku virsniekiem', kursa

,,Radioelektroniskie pamati" izstrdde un ST kursa docEtdj s;
Aadistru un doktora darbu vadlsana
Zukovska vardd nosauktajd GS akadEmijd no 1984. Edz l992,gadam biju vad-rtdjs apm€ram desmit

aspirantiem, kas gatavoja un veiksmlgi aizstdvEjatehnisko zin6tgu kandidatu disertacijas (septiAi aizstaveja,kad biju
v€l Maskavd, bet, man aizejot no PSRS BS, pdrEjie tika nodoti citiem vaditdiiem).

Lawij-a no l992.gadabiju RTU un RAU Habilitacijas un promocijas padomes loceklis, biju recenzents doktora
un vad-ttdjs daliem mafistrantu darbiem, piemEram, LJA prorektoram Ilmdram LeSinskim, lanim Smitam (biju3ajam
Saeimas deputdtam), Intaram Jundzem, Voldemdram Laucinam un citiem.

RTgas TSI Vladimira Dreimana doklora darba vad-rtdis.

( 20l1.gada 2ljanv6rT)

'ffinZ *.Krcsri4s
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DZIVES UN DARBA GAJUMS

I VISPARIGAS ZINAS
n Vdrds. uzvards: Janis Skromans
tr Personas kods: 051075-11955
tr Dzim5anas vieta: Rrga, Balvi
tr DeklarEtd dzrves vietas adrese: Parka 8-5, Zlguri, Vilakas novads, LV-4584
D Talrunis:29431821
tr E-pasts: janis.skromans@mil.lv
tr Valodu ziira5anas: latvie5u (dzimtd), krievu, anglu
u lzplrnDa'.

ZiOZ. -ASV Armijas nodro5indjuma vadlbas koledZa, Rotas komandiera kvalifikdcija
1999. - Latvijas Universitate, Pedagogijas un Psihologijas institiits, Pedagogijas malistrs
1997. - Latvijas Naciondld aizsardztbas akadEmija, Pedagogijas bakalaurs
199'7. - Latvijas Naciondld aizsardzTbas akademija, Vada komandiera kvalifikdcija
1993. - Vilakas vidusskola, vidcjd izgl-rtiba

tr Darba vietu nosaukumi, ie4emamais amats, gads:
KopS 06.04.2010. - Naciondlas aizsardzlbas akad€mija\ Sauszemes spdku nodala\ Sauszemes sp6ku
studiju kursa vecdkais pasniedz6j s
2009. - SIA VAIN&Parfners \ pardo5anas specialists - pasniedz€js
2007-2008. - SIA Philip Moruis Latvia \ vairumtirdznieclbas un logistikas vad-rtdjs
2006-2007. - NBS Apvienotais Stdbs\ Nodro5indjuma depaftamenta Atusubas un Resursu pldnosanas
parvalde \ vecakais virsnieks
2001-2006. - Nodro5indjuma pavelnieclba \ Operauvas plano5anas dalas priek5nieks
2000. - NBS Nodrosindjuma centra komandiera grupa \ vecdkais virsnieks
2000. - NBS sporta klubs \ priek5nieka vietnieks
1997-2000. - Naciondlds aizsardzTbas akaddmija \ pasniedzEjs
1995-1997. * Naciondlas aizsardzrbas akadEmija \ grupas komandieris
1994-1995. - Naciondlds aizsardzrbas akadEmija \ kadets

II ZINATNISKA DARBIBA UN PUBLIKACIJAS (par pcdcjiem 10 gadiem)

tr Piedall5ands ar referatu starptautiskds zindtniskds konferences: nav

a Publikdcijas: nav

III PEDAGOGISKA DARBIBA (par pcdejiem 10 gadiem)

n Izsfadatie un docOjamie studiju kursi:
(1) Sauszemes spEku nodro5indjums (2 kr.p., programma ,,Militara vadTba", latviesu valodd, NAA)
(2) Jiiras spEku nodro5indjums (2 kr.p., programma,,Militara vadIba", latviesu valod6, NAA)
(3) Gaisa speku nodro5indjums (2 kr.p., programma,,Militara vadlba", latviesu valoda, NAA)

tr I(valifikdcijas cel5ana arzemju vai Latvijas augstskolds un pehrieclbas iestdd6s: nav

2011.gada 2l jrlnijs

4?
K/zrtza^-&7,r*o,'rn,
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DZIVES UN DARBA GAJUMS

T VISPARIGAS ZINAS

Vdrds, uzvdrds: Jdnis Melderis
Personas kods: 090944 -10212
Dzim5anas vieta: Eleja, Latvija
Deklar€td dzr-ves vietas adrese; R-rga, pdrslas iela Nr. 10 dz. I 1
Tdlrunis: 67 07 6885 ; 2637 2483
E-pasts: melderisS@inbox.lv; ianis.melderis@mil.lv
Valodu zind5anas: latvie5u (dzimtd), krievu (br-rvi), anglu (viduv€ji)
IzgFrtlb a: au gstakd, inZeni eris - e lektromeh ani\is, Dr, inZeni er ztnitn1,
Akad6miskie nosaukumi un zinAtniskie grddi:

1992 - ieg{its Doktora zindtniskais grdds inLenienindtnes Rrgas Tehniskajd universitatc,
1987 - ieg[ts tehnisko zindt4u kandiddta gr6ds ar PSRS Augstdkds atestacijas komisijas lcmumu,
196911973 * Kijevas Augstdkd avidcijas inZenieru karaskola:
196311966 - Rlgas Tehniskd avidcijas karaskola
195911963 *LimbaZu I vidusskola

Darba viefu nosaukumi, ie4emamais amats, gads:

2006 - hdz Sim bridim Naciondld Aizsardzlbas akadOmija, Aizsardzlbas zindtniskas p€tniecibas centra
profesors
1997/2004 - Naciondld Aizsardzlbas akadEmija: prorektors zindtniskajd darba, Aizsardzlbas zindtnisk6s
pdtnieclbas centra vadr-tdj s
199211997 - Naciondl6 AizsardzTbas akad€mija: katedras vad-rt6js
1983/1991 Daugavpils Augstdkd avidcijas inZenieru karaskola: vecakais pasniedzEjs
1966/1983 - dienests PSRS Bru4otajos sp€kos virsnieku amatos

II ZINATNISKA DARBIBA UN PUBLIKACIJAS

1 . Pdrskats par p6tniecisko projektu ,,Latvie5u virsnieku likte4u gaitas izpote pec 1940.gada 17. jrlnija
notikumiem" 2 dala ,,Latvie5u virsnieku likte4i Vdcijai okupejotLatviju 194i. gadd urilatviesu legions,',
AZPC-2|01-2011. NAA
2. Pdrskats par pEtniecisko projektu ,,Latvie5u virsnieku likte4u gaitas izpete pec l940,gad a 17 . jnnija
notikumiem" I dala ,,Latvie5u virsnieku likte4i Baigaj d gaddlatvijas [O+o.gaAa okupacijas rezulidta,, ,AZPC-2IOI.2O1O, NAA
3. Mdclbu l-rdzeklis ,,Ierodu un munlcijas uzbiives un darbrbas pamatprincipf' ISBN 9984-625-ll-7 , R-rga NAA
2008 (2a8 lpp)
4. Pdrskats par pEtniecisko projektu "Ldmumu pier;emsanas procesa pamatojums uz daudzkritdriju risku anaFtzes
bdzes, risinot dro5Tbas problEmas", AZpC-210l-2009, NAA
5. Mdclbu lldzeklis ,,Ierodu un munlcijas uzbfves un darbTbas pamali" studiju kursam ,,Str6lnieku ierodu
uzbtive" ISBN 9984-625-70-2, RIga NAA 2008 (176 lpp)
6. Pdrskats par petniecisko projektu "Rietumu un Austrumu civilizdciju atslirlbas un to ietekme uz civilizdciju
pdrstdvj u savstarpej dm attiecTbam", AZP C-02 I 0 | -200 8, NAA
7' Mdcrbu lrdzeklis ,,Terorisma saknes, attrsuba un c-lqa ar to" studiju kursam ,,Kr-tzes vadlba', ISBN 99g4-625-
09-5 RIga NAA2007 (126 lpp)
8. Pdrskats par p6tniecisko projektu "Terorisma blubas anaFrze un iesp6jam6s pretdarblbas pamatojums Latvijas
apstdkfos", AZPC-LI 0| -2007, NAA
9. Raksts " NBS karavTru dienesta motivacijas analTze", Zurndls "Militdrais apskats" 2008 -1 (126), MLAF;
l0' Pdrskats par p6tniecisko projektu "Terorisma biiubas anallze un iespejamds pretdarblbas pamatojums
Latvijas apstdklos", AZPC-2101-2007, 2001 ., NAA
11. Raksts " Terorisms Eiropas Savienlbas valsus", Zurnals "Militarais apskats" 2007 -3 (125), MLAF;
12. Mdclbu l-rdzeklis ,,Terorisma saknes, atustTba un c-r4a ar to" ISBN gg84 - 625 -0g-5, ZO0Z, NAA;
13' Raksts " IespEjamie terora draudu redzojumi Lalviia",Zurn6ls "Militarais apskats,, 2007 -2 (124), MLAF;
14. Raksts " Kapcc mums jdkaro AfganistdnS?", Zurndls "Militdrais apskats" ZOOI -t (123), MLAF;
15. Raksts " Rlgas samits un NATO misija Afganistand", Zurndls "Militarais apskats" 200 e -Z \ZZy,MLAF;
16. Raksts " Statptautiskd dro5lba un globalizdcija", Zurndls "Militarais apskats" 2005 -1 (120);MLAF;

o
tr
tr
tr
o
tr
tr
tr
tr
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17. Raksts " KarS pret terorismu un td Isteno5anas iesp6jas", Zurndls "Militarais apskats', Z0O4 -2(119), MLAF;
18' Raksts " Optisko ierldu izmanto5anas iesp6ju analTzetaktisko uzdevumu izpildei", Zurndls ,,Militdrais
apskats" 2004 -l (118), MLAF;
19. Pdrskats par pEtniecisko projektu "Militdro terminu skaidrojo5ds vdrdnlcas paplasindjums (apgdde un
CIMIC, GS un PGA)", AZPC-2101-2004, ZOO4.. NAA
]!' Raksts " Baltijas valstu un Norvogijas aizsardzrbas pEtnieclbas semindrs RTga", Zurndls ,,Milit6rais apskats,,
2003 -t (115), MLAF;
21' Pdrskats par p6tniecisko projektu "Neizdevies Latvijas neatkarlbas atjaunosanas m€gindjums Otrd pasaules
kara nobeiguma", AZP C 2 I 0 5 -2003, 2003., NAA;
22. Raksts " Militaras dtikas probl€mas un risindjumi", Zumdls "Militarais apskats', 2002 -l (l l3), MLAF;
23. PdrskaK par pEtniecisko projektu "Latvijas kara makslas v6sture", AZpa-2108-2001, 20d1., NAA
24' Raksts "Latvijas teritorijas operauvd izmanto5ana militaru operdciju laikd. V6sturisks skatdums,,, Zurndls
"Militdrais apskats" 2001-1 (ll2), izd. "Junda,';
25. Pdrskats par p€tniecisko darbu "LR NBS lieto5anai reglamentetas vienotas militdras terminolo$ijas
apkopojums", AZC- | / 03 -2000, 2000., NAA;
26. Raksts "Aizsardztbas zinat4u centrs 2001.gada", zurnals o'Kadets,'2001-2g, NAA;
27. Pdrskats par p6tniecisko darbu "strelnieku ierodu rm munr-cijas pdrbaudes un kaujas spoju sahdzin6sanas
metodikas izstrdde", AZC - | I 0 5 -2000, 2000., NAA;
28. Raksts "Aizsardzlbas zindt4u centrs 2000.gada", zumars "Kadets" 2000-27, NAA;
29. Raksts "Par militariem reglamentiem un eksperhr nozlmosanu NBS", Zurndls "Administrauv6 un krimindl6
jusucija" 2000-3 (12), LPA;
30. Pdrskats par pEtniecisko projektu "Munr-cijas un spragstvielu droSas uzglabasanas, parvaddsanas un
p ielieto5anas apstdklu izpEte" 2.dala, I 9 99., NAA ;
31. Raksts "Nevardarbtgas preto5anas militdrie aspekti", Zurndls "Militdrais apskats', lggg-2 (l l0), izd. ,,Junda,';
32. Raksts "Pedago$isko pEujumu veik5anas metodiskie ieteikumi", Zumdls "ir4ilitarais apskats', igsg-t (109),
izd. "Junda";
33. Pdrskats par pEtniecisko projektu "Munlcijas un sprdgstvielu droSas uzglabasanas, pdrvad6sanas un
pielieto5anas apstdklu izpEIe" 1.dala, 1998., NAA;
34. Raksts "Sveices bru4oto spEku milicijas sistEma kd valsts totdlds aizsardzTbasvariants", Zurndls ,,Militarais
apskats" 1998-2 (108), izd. "Junda";
35 Raksts "Akademijas kadetu vasaras lauka taktiskds mdclbas", Zurndls "Kadets', 1998-25, NAA;
36' Raksts "Individudlie Saujamierodi tuvcl4ai", Zumdls "Militarais apskats" 1998-1 (107),izd,.,,Junda,';
37' Pdrskats par p6tniecisko projektu "Apvidus izmai4u informdcijas apkopo5anas un Latvijas deZurkartes
sast6dl5anas noteikumi" 3.dala, 1997, NAA;
38. Pdrskats par p6tniecisko projektu "Apvidus izmai4u informdcijas apkopo5anas un Latvijas deZiirkartes
sastddl5anas noteikumi" 2.dala, 1 996, NAA;
39. Pdrskats par pEtniecisko projektu "Apvidus izmai4u informdcijas apkopo5anas un Latvijas deZqrkartes
sastadl5anas noteikumi" l.dala, 1995, NAA;
l8 autordarbi krievu valoda l\dz l992.s.adam.

III PEDAGOGISKA DARBIBA ( par pedcjiem l0 gadiem )

a Izstradatie un doc€jamie studiju kursi;
Str6lnieku ierodu uzbiive (virsnieka pamatapmdclbas programma, latviesu valodd, NAA)

tr Kvalifikdcijas cel5ana drzemju vai Latvijas augstskolds un p€tnieclbas iestddEs;
2000/2010 PiedalBands LR augstskolu rlkotajos semindros

2001 ASV Mar5ala centra rlkotie militdrds vadlbas un pedagogijas kursi
2001. Kanddas Aizsardzlbas sp6ku un universitd5u asocidcijas civili militdro attieclbu kurss;
2000' Zviedrijas Aizsardzlbas koledZas konfliktu pdrvaldEanas un starptautiskas likumdo5anas kurss;
2000. Sveices ISN PfP kurss Interneta izmanto5and starptautiskas droSiibas politikas praksE;

27,oe.g'o/(.
Melderis
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II

AKADEMISKA AMATA ESOSA PASNIEDZEJA DZIVES UN DARBA GAJUMS

vrsPARicAs znyAs

tr Vards, uzvdrds: Jflnis ArAjs
o Personas kods: 051 178-10609
o DzimSanas vieta: Riga, Latvija
O Deklareta dzives vietas adrese: Riga, Zirgu iela 3-6
o Tdlrunis:26545997
u E-pasts:jarajs@inbox.lv
O Valodu zina5anas: latvie5u (dzimtd), kievu (brTvi), anglu (labi), vdcu ( viduvEji)
tr IzgllUba: augstdkd, vEsturnieks
n AkadEmiskie nosaukumi un zindtniskie grddi: Socidlo zinatryubakalaurs vEsture

1996-2000 Latvijas Universitates vEstures bakalaura programma, Socidlo zinrbu bakalaurs vEsture

1993-1996 J[rmalas Pumpuru vidusskola

o Darba vietu nosaukumi, ie4emamais amats, gads

2000-2004 Naciondld aizsar dzlbas akademija, pasniedzEjs
2004-2007 Naciondld aizsardzlbas akad€mija, Aizsardzlbas zindtniskds p€tniecTbas centrs, pEtnieks
2007-S.d. Naciondla aizsar dzTbas akadEmija, pasniedzejs

ZINATNISKA DARBIBA UN PUBLTKACIJAS ( par pcdcjiem l0 gadiem )

Publikdcijas:
Jdnis Ardjs ,,Rietumeiropas karamdksla 16, 17. gadsimtd" - NAA Aizsardzrbas zinatniskas p€tnieclbas
centrs, RIga, 2006. -73 lpp
Jdnis Ardjs ,,Linedrd taktika Eiropas valstu armijds 16.gs. beigas - 19.gs. sdkums" - NAA Aizsardzibas
zindtniskas pEtniecibas centrs, Riga, 2004. - 69 lpp
Janis Arajs ,,Bitwa nad Dzwina 9 lipca l70l roku"//"Wojny Polnocne w XVI-XVIII wieku", red. Boguslaw
Dybas, Torun, 2007, s.197-209

III PEDAGOGISKA DARBIBA ( par pcdcjiem 10 gadiem )

n Izstrddatie un docEjamie studiju kursi;
Kara mdkslas v6sture

o Kvalifikacijas cel5ana -arzemju vai Latvijas augstskolds un pEtnieclbas iestddes;

06.02.2008-10.11.2008 Latvijas Universitdte, Augstskolu mdclbspEku pedagofiskd pilnveide/Inovacijas
augstdkds izglrtibas sistEm6/Izglltibas darba vadiba

23.04.2001-27.04.2001, 14.05.2001-18.05.2001 Royal Danish Defence College, Centre for Distributed
Learning, Teachers cource concerning planning, preparation, implementation and validation ofeducation

11.1,2.2000-13.12.2000 AM struktfrrds strdddjo5o civilo darbinieku militdrds sagatavo5anas kursi; NAA,
Latviia

( 201l.gada 15junija)
.Arajs
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DZIVES UN DARBA GAJUMS

Personas dati
Vards, uzvards: Intars VASCENKOVS
Dzim5anas datums, m€nesis, gads, vieta : 26.03.197 8, Smiltene, La.,'',ija
TautTba: latvietis
Pilsonlba: Latvij as Republikas
Dzrves vieta: Priedes 5-22,Silal<rogs, RopaZu nov., LV 2133
Tdlru4a numurs: 22008434

IzsliUba:
1998. - 2004. Brno Militdrd Akad6mija (eehijas Republika). Militaro tehnologiju

fakultate. Magistra studiju programma ,,Militaras tehnologijas -
elektronikas inZenieris". Specializdcija,,Automdtisko vadibas sistemu
izveide, apkalpe un dro5rba".

Akad€miskais vai ziniitniskais sr:ids:
Elektronikas inZenieris

Kvalifikf,ciia:
Automatisko vadibas sistemu inZenieris

Kursi:
2010 NAA, Jaunaka Stdba virsnieka kurss
2009 NATO CIS School, CIS Orientation Officers Course
2005 HP, OpenView Network Node Manager I.
2005 Stratex Networks, ProVision V User and Administration Training.
2005 NORTEL, Optivity Telephony Manager - Applications and WEB services.
2005 NORTEL, Optivity Telephony Manager - Installation & Maintenance.
2005 NORTEL, Preside MDM Advanced Administration.
2005 NORTEL, Preside MDM configuration and administration.
2002 Cisco Academy, 1-3 semestris.
2000 IzpletqlEkSanas kurss.
1998 Brno Militdra valodu sasatavo5anas skola. eehu valodas kurss

Darba pieredze:
No 2010. NBS NAA, Jtiras un Gaisa spEku nodafa, Juras un Gaisa speku studiju

kursa pasniedzEjs.
2009. _ 2010. NgS Staba bataljons, Sakaru un informdcijas sistemu atbalsta centrs,

Tehniskd atbalsta dafas Atbalsta nodafas virsnieks;
2008. -2009. NBS Nodro5inajuma pavelniecrba, Sakaru un informacijas sistemu

atbalsta centrs, Tehniskd atbalsta dalas Atbalsta nodafas virsnieks.
2005.- 2008. NBS Staba bataljons, Staciondrais sakaru centrs, Monitoringanodala,

Jaunakais virsnieks.
2003. -2005. NBS NAA, instruktors.
1997. -2003. NBS Staba Bataljons, datorspecialists.
1997. - 1997. NBS Izlflkdesanta bataljons, strelnieks.
1996. - 1997. Zemkoprbas Ministrijas MacTbu Metodiskais centrs, datora operators.
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DZIVES UN DARBA GAJUMS

I VISPARTGAS ZINAS

Vdrds, uzvdrds: Ilmdrs SKeSfE'nS
Personas kods: 26 127 9 -1280 4
Dzim5anas vieta'. Ludza, Latvija
DeklarEtd dzlves vietas adrese: AdaZu novads, Adali, Ubefu iela 3-1
Tdlrunis : 2837 3 129 : 263 1819 5
E-pasts : ilmars.skesters@mi Llv
Valodu zind5anas: latvie5u (dzimta), kievu (br-rvi), angfu (labi)
lzslrtrba:

2008 - NacionAla Aizsardzlbas Akad€mija, Jaundkd Stdba virsnieka kurss
200312006 - Baltijas Krievu Institiits, 2.lime4a profesiondld augstaka izgl-rtTba:
Specializdcij a: Uz4€mEj darbTbas vadlba
199812001- NacionalA Aizsardttbas Akad€mija, Vada komandiera kurss, 1.I-rmeqa profesiondld
augstaKa tzgtrtroa
1998 - Nautr6nu vidusskola, vidEjd izglltiba

Darba vietu nosaukumi, ieqemamais amats, gads

201! - lldz Sim br-rdim Nacionala Aizsardzlbas akadEmija, SzS studiju kursa priekbnieks
200812011- NBS Instruktoru skola - mdcTbu dalas vadlbas grupas virsnieks
200412008 - NBS AS Persondlsastdva departaments - virsnieku karjeras pldno5anas dalas virsnieks
200112004 - SzS l.kdjnieku bataljons - kdjnieku vada komandieris

II ZINATNISKA DARBIBA UN PUBLIKACIJAS ( par pcdcjiem 10 gadiem )

PiedahSands ar referdtu starptautiskas zinatniskas konferenc0s :

Publikdcijas:

III PEDAGOGISKA DARBIBA ( par pcdejiem 10 gadiem )

A Izstrdddtie un docEjamie studiju kursi:
Vecdkd instruktora kurss
Taktiskds Sau5anas nodarblbu vadltaja kurss

O Kvalifikdcijas cel5ana drzemju vai Latvijas augstskolds un p€tniecTbas iestadds;

(2011.gada 2l junija)

o
a
o
I
tr
tr
a
o

a

tr
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DZIVES UN DARBA GAJUMS

I VISPARIGAS ZINAS

Vdrds, uzvdrds: Igors Korolovs
Personas kods: 230878 -12652
Dzim5anas vieta: IZevska, Krievija
Deklar6td dzlves vietas adrese: R-rga, Dravnieku 10-53
Tdlrunis: 28367902 (dien.); 26765790 (pers.)
E-pasts: freundschaft@inbox.lv; Igors.Korolovs@mil. lv
Valodu zind5anas: krievu (dzimtd), latvie5u (brTvi), anglu (labi), vdcu (labi)
Izgl-rtiba: augstdkd, Ma!. Pedago gij as zindtnE

AkadEmiskie nosaukumi un zindtniskie grddi:

2001 - 2002 Studijas REzeknes Augstskold, Pedago$ijas fakultatc, Ma$istra studijas
programma pedagogija. Iegiitais diploms - Ma$istra diploms pedago$ija

1996-2001 Studijas REzeknes Augstskold, Pedago$ijas fakultdtE, Vdcu valodas skolotdja
specialitate, Bakalaura studijas programma pedago$ija. IegDtd specialitdte un
diploms - vdcu valodas skolotdja (vidusskol6) diploms, Bakalaura diploms
pedagogijd (2000,g.)

1986 - 1996 Aliiksnes vidusskola (vidcja izglTtiba)

Darba vietu nosaukumi, ie4emamais amats, gads:

2010 - Sobrld: JS VLSVK vecdkais virsnieks
2008 - 2009 JS Flotile, Patrulku$u eskadra, Vadlbas grupas virsnieks
2007 - 2008 BALTRON Stdba sakaru virsnieks (Staff Communication officer)
2005 - 2007 JS Flotile, kuga P-02 LODE Radiotehniskds komandas komandieris (st[rmanis)

II ZINATNISKA DARBIBA UN PUBLIKACIJAS ( par pedcii€m 10 gadiem )

Nav publikdciju.

III PEDAGOGISKA DARBIBA ( par pcdcjiem 10 gadiem )

tr Izstrdddtie un doc€jamie studiju kursi:

Jiiras sp6ku Videja lTme4a vadlbas un Stdba virsnieku kursa (JS VLSVK) apmdclbu programma,
tds Tsteno5anas nodro5indsana (anglu valodd, kursa garums - 5 mEne5i).

n Kvalifikacijas cel5ana drzemju vai Latvijas augstskolds un pEtnieclbas iestddEs:
2009 JS VLSVK, sertifikdts. DaLddi kursi (INFOSEC I utt.).

LKorofovs

tr
a
tr
u
o
tr
tr
tr

20l1.gada 20 jiinija
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DZIVES UN DARBA GAJUMS

VISPARIGAS ZINAS

A Vdrds. uzvards: Guntars Belkovskis
tr Personas kods: 241 177- 12105
tr Dzim5anas vieta: Daugavpils, Latvija
tr Deklareta dzTves vietas adrese: RIga, Jukuma Vacie5a iela 4, d2.75.
O Talrunis:29209418
u E-pasts: suntarsl 10(@inbox.lv; Guntars.Belkovskis@mil.lv
tr Valodu zinaSanas: latvieiu (dzirntd), krievu (bnvi), anglu (sarunvalodas fimenis)
tr Izghtlba augstdkd, Magistrs spolta pedagofi ja.
tr Akademiskie nosaukumi un zinatniskie gladi:

200512008 - Latvijas Sporta Pedagolijas Akadcmija (Magistrs sporta pedagogija)
2002/2003 - NBS Nacionfllii Aizsardzlbas akad6mija (Komand€jo5a sastava virsnieka kurss)
1995/1999 - Daugavpils Pedagogiskf, Universitiite (Bakalauls spofia pedagogiia)
1983/1995 - videjds izglrtTbas ieguve

B Darba vietu nosaukumi, ie4emamais amats, gads
01.01.2010.  -
NBS Sporta ldubs (Apmaclbas nodalas priek5nieks).
01.10.2004, - 3I.t2.2009.
NBS Nacionflliis aizsardzlbas akadEmija (Sporta katedras pasniedz€.js).
23.09.2003. - 30.09.2004.
NBS ZS Studentu bataljons (Rotas komandiela vietnieks).
0t.09.2002. - 01.09.2003.
NBS Nacionfllfr Aizsardzlbas ahademija (kadets)
26.11.200L. - 01.09.2002.
NBS Obligatais militfrrais dienests (strelnieks / r'adio telefonists)
0t.06.t997. - 30.07.2001.
Daugavpils pils€tas paivaldlbas policija (kaltTbnieks).

II ZINATNISKA DARBIBA UN PUBLIKACIJAS ( par pEdcjiem 10 gadiem )

tr PiedalT5anas al refelatu starptautiskas zinatniskas konferences:

1. Abstracts of the fir's Baltic conference in exelcise and sports sciences and the first Baltic conference of
young scientists in exercise and sport sciences 7-10 May 2008 Tartu, Estonia.
Ar referatu: ,,Training methodology of lcettlebell lifting and jerkingfor nxaster class athletes".

2.2"d International Scientific Conference 31 May 2008, Palanga, Lithuar.ria.
Ar referatu: ,,Electromyography actittity of the back muscles rectifiers influence on the Kettlebell snatch
results (for candidates Master of Sports)."

III PEDAGOGISKA DARBIBA ( par pedejiem 10 gadiem )

Izstradatie un doc€jamie studiju kursi:
Militalds kaujas r.ndkslas studiju programma (,,Sauszemes speku militara vadTba", NAA);
Militafds kaujas mdkslas studiju progralnma ,,Jr-rras speku militaras vadlba,', NAA);
Militalas kau.ias nTakslas studiiu pl'ogfamma (,,Gaisa spEku militar6 vadTba',, NAA).

I(valifikdcijas celSana arzemju vai Latvijas augstskolas un petniecTbas iestades:
2010 NBS Nacionala Aizsardnbas akadEmiia (Jaundka Staba virsnieka kur.ss
2004/2008 PiedalT5ands LSPA r{kotajos semindros.

(  2011.gada 20juni . ia)

tr

G.Belkovskis
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DZIVES UN DARBA GAJUMS

I VISPARIGAS ZINAS
o Vdrds, uzvdrds: Dzintars Ber(is
tr Personas kods: 241 173-13104
tr Dzim5anas vieta: RTga, Latvija
tr DeklarEtd dzTves vietas adrese: RTga, Zemes 6-64
o Tdlrunis: 26189194
tr E-pasts: dzintars.berkis@mil.lv
tr Valodu zind5anas: latvieSu (dzimtd), krievu, anglu
O lzgl-tflba:

2005. - Latvijas Sporta pedagogijas akad€mija, Izgl-rUbas zindtqu bakalaura grdds sportd
2007 . - Slovdkijas valsts aizsardzTbas akadOmija, Jaundkd Stdba virsnieka kurss
2001. - Latvijas Naciondld aizsard-z"tbas akad6mija, Vada komandiera kvalifikdcija
1998. - Kdjnieku mdclbu centrs, Kdjnieku vada komandiera vietnieka kvalifikdcija
1992. - Vidcja izgl-tITba

D Darba vietu nosaukumi, ie4emamais amats, gads:
08.12.2010. - Nacion6l6s aizsardi--tbas akad€mija\ Sauszemes spEku nodala\ Sauszemes spoku studiju
kursa pasniedz6js
l'7.12.2009 - Sauszemes spcku brigdde\ Sauszemes spEku 2. kdjnieku bataljonsV.kdjnieku rota/vadTbas
grupa - Rotas komandieris
04.06.2009. - Latvijas Naciondld Kontingenta Starptautiskajd operdcijd Afganistdnd (ISAF NK 200912)
\Apsardzes un eskorta rota\ Vadlbas grupa\ Rotas komandieris
01.04.2008. - Sauszemes spEku brigdde\ Sauszemes spEku kdjnieku bataljonsV. kdjnieku rota\ Vadlbas
grupa\ Rotas komandieris
02.07.2005. - Sauszemes spEku brigdde\ Sauszemes spEku kdjnieku bataljons\3, kdjnieku rota\ Vadlbas
grupa\ Rotas komandiera vietnieks
04.03.2005. - Latvijas kontingenta starptautiskaj a miera nodro5ind5anas operdcijd (OIF V LK)\
kdjnieku rota\ VadTbas grupa\ komandiera vietnieks
01.09.2004. - Sauszemes sp6ku brigdde\ Sauszemes sp6ku kdjnieku bataljons\3. kdjnieku rota\ VadTbas
grupa\ Rotas komandiera vietnieks
01.07.2000. - 1. kdjnieku brigdde\ l3,kdjnieku bataljons\ 2.kdjnieku rota\ VadTbas grupa\ Rotas
komandieris
01.07.1999. - L kdjnieku brigdde\ l3.kajnieku bataljons\ 2.kdjnieku rota\ Vadlbas grupa\ Rotas
komandiera vietnieks
01.07.1999. - 1. kdjnieku brigdde\ l3.kdjnieku bataljons\ 2.kdjnieku rota\ Vadlbas grupa\ Rotas
komandiera vietnieks
08.12.1998. - 13. ZS bataljons\ Izliikvada komandiera vietnieks
05.01.1996. - 13. ZS bataljons\ SUV nodalas komandieris
04.05.1995. - 13. ZS bataljons\ SUV ierindas karavlrs

II ZINATNISKA DARBIBA UN PUBLIKACIJAS ( par pedcjiem 10 gadiem )

tr Piedall5ands ar referdtu starntautiskds zindtniskds konferencEs: nav

n Publikdcijas: nav

. . -
III PEDAGOGISKA DARBIBA ( par pcdcjiem 10 gadiem )

O Izstradade un docdjamie studiju kursi:
Kara tehnika/ Str€lnieku ierodu uzbtive (komand€jo5d sastdva virsnieku studiju programma, latviesu

valodd, NAA)

o Kvalifikdcijas cel5ana drzemju vai Latvijas augstskolds un p6tniecTbas iestddos:

2010. - Latvijas Naciondld aizsardtrbas akad6mija, Semindrs par cilv6ktiesTbdm un starptautisko cilvoktieslbu
likumu
2002. - Latvijas Naciondld aizsardzibas akad€mija, Jaundko virsnieku vadlbas kurss

(2011 .gada 21 . junijs)
{N-"z.Ber[<is
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DZIVES UN DARBA GAJUMS

I VISPARIGAS ZINAS :

tr Vdrds, uzvdrds: Artis Tirzmalis
tr Personas kods: 030472-ll715
o Dzim5anas vieta: Madona,Latvija
tr DeklarEt6 dzTves vietas adrese: Valmieras iela l6-5. Madona
tr Tdlrunis: 29441850.28380614
tr E-pasts: artis.tirzmalis@mil.lv
tr Valodu zind5anas: latvie5u (dzimt6), krievu (brTvi), anglu (viduvEji)
tr Izgltuba; I llme4a augstdkd

2004 - ASV Apvienoto spOku St6ba koledZa
2003 - ASV Kara flotes St6ba koledZa
2001-2002 - Latvijas Jriras akadcmija. Kugu vadltdjs l-rdz 200 BT
199 4/ 1997 -Nacion6l6 AizsardzTbas akadOmij a

tr Darba vietu nosaukumi, ie4emamais amats, gads

2009 - lldz Sim brldim Naciondld AizsardzTbas akad€mija, kursa prieksnieks
2007/2009 - Aizsardztbas ata5eja ASV un Kan6d6 vietnieks
2006/2007 - AM padomnieks
2001/2006 - NBS JS kugu LINGA un VARONIS komandieris
2000/2001- NBS JS Krasta apsardzes kugu flotiles prdnosanas virsnieks
1998/2000 - AM sevi5[o uzdevumu virsnieks
1997/1998 -NAA Mdclbu dalas virsnieks

II ZINATNISKA DARBIBA UN PUBLIKACIJAS ( PAr P€dCJiEM 10 gAdiEM )

III PEDAGOGISKA DARBIBA ( par pedejiem l0 gadiem ):

2010/2011 Lekcijas,,Lieti5ldetileteunprotokols',

(201r.gada 2 I junija)

/
A. Tirzmalis--_v-
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AKADEMISKA AMATA PRETENDENTA DZIVES UN DARBA GAJUMS

I VISPARIGAS ZINAS
tr Vdrds, uzvdrds: Anatolijs Derjugins
tr Personas kods: 231079-11878
o Dzim5anas vieta: Aizkraukle, Latvija
O Deklar6td dz-wes vietas adrese: Daugavpils, PuSkina 92-16
tr Tdlrunis: 261.731.25
tr E-pasts: anatolijs.derjugins@mil.lv
tr Valodu zind5anas: latvie5u, krieru (dzimtd), angfu (ALCPT 81, 04,09.2009,)
tr lzglitiba:

2010. - Latvijas Naciondld aizsardzTbas akadOmija, Jaundkd Staba virsnieka kurss;
2006. - Banku augstskola, magistra grdds finan5u vadlb6;
2003. - Latvijas Naciondld aizsardzlbas akadOmija, Vada komandiera kvalifikacija
2001. - REzeknes augstskola, finansu un grdmatvedTbas vadlba, augstdka;
1997. * Pfavi4u vidusskola, vidcja.

tr Darba vietu nosaukumi, ie4emamais amats, gads:
07.04.2011. - Zemessardzes\ 2.Zemessardzes novada\ Zemessardzes 34.artilcrijas bataljona \Staba un
apgddes baterijas\ Bataljona uguns vadlbas centra - virsnieks;
1"8.09.2006 - Zemessardzes\ 2.Zemessardzes novada\ Zemessardzes 34.artilErijas bataljona \l.haubidu
baterijas\ l.haubidu vada Vadlbas grupas -vada komandieris;
18.11.2005. - Sauszemes sp€ku brigdde\ l.kdjnieku bataljons \ Kaujas atbalsta rota \m-rnmet€ju vads\
vadlbas grupa - vada komandieris;
01,07.2004. - Sauszemes sp6ku brigdde\ l.kdjnieku bataljons \ Kaq'as atbalsta rota V.mTnmeteju vads\

vadlbas grupa * vada komandieris;
20.11.2003. - Sauszemes spoki\ l.kajnieku bataljons \ Kaujas atbalsta rota V.m-rnmeteju vads\ vadlbas
grupa - vada komandieris;
20.11.2003. - Sauszemes spcki\ l.kajnieku bataljons \ Kaujas atbalsta rota g.mtrmeteju vads\ vadlbas
grupa - vada komandieris;
23.09.2003. - Sauszemes sp6ki\ Lkdjnieku bataljons \ Kaujas atbalsta rota \apgddes vads - vada
komandieris;
01.09.2002. - Naciondld Aizsardz-rbas akadOmija - kadets
11.09.2001. - ZS 3.brigddes Stdbs\ Apgddes dafa (S-4) - uzskaites specidlists.

II ZINATNISKA DARBIBA UN PUBLIKACIJAS ( par p€d€jiem 10 gadiem )

0 PiedalBands ar referdtu starptautiskds zindtniskds konferenc€s: nav

o Publikdcijas:nav

III PEDAGOGISKA DARBIBA ( par pedejiem 10 gadiem )

tr Izstrdddtie un docOjamie studiju kursi: nav

tr Kvalifikdcijas cel5ana drzemjuvai Latvijas augstskolas un pefrieclbas iest6d6s:

2010. - Latvijas Naciondld aizsardztbas akadEmija, Jaundkd Stdba virsnieka kurss.

A.Derjugins

(20lr.gada 09. junija)
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DZIVES IMI DARBA GAJUMS

I VISPARIGAS ZINAS

tr Vdrds, uzvdrds: Aleksandrs Strods
tr Personas kods: 151067-11444
tr Dzimianas vieta: REzeknes raj, Latvija
tr Deklareta dzives vietas adrese: REzekne, Atbr-wo5anas all.722a-lll,
o Tdlrunis:26198118
tr E-pasts: Aleksandrs.strods@mil.lv
o Valodu zina5anas: latvie5u (brTvi), kievu (brTvi), anglu ALCpT(78)
U lzgl-rtlba: augstakd, !Tmi[<is- inZenieris
tr Akademiskie nosaukumi un zindtniskie grddi: Mag. Vides aizsardzTbd, vides inLeniera kvalifik6cija

2007/2010 - Rezeknes Augstskola, profesiondld augstakas izglitibas mafistra studiju programma
1985/1990 - Saratovas augstakd inZenieru (imiskds aizsardzTbas karaskola
197511985 - vidEjds izgl-rtrbas ieguve

tr Darba vietu nosaukumi, ieqemamais amats, gads

2010 - lidz Sim brTdim NBS AS, vecdkais virsnieks
2001/2011- LR Naciondlie Bru4oto spEki un Zemessardze

II ZINATNISKA DARBIBA UN PUBLTKACIJAS ( par pcdcjiem 10 gadiem )

tr Piedali5anas ar referdtu starptautiskds zinatniskas konferencEs:

nav

tr Publikdcijas:

III PEDAGOGISKA DARBIBA ( par pcdejiem 10 gadiem )

o Izslradatie un docEjamie studiju kursi;

Civila Aizsardzlba ( 2.k.p., latvie5u valoda, RA)

Aizsardirba no MII ( latvie5u valoda, NAA)

tr Kvalifikacijas cel5ana arzemju vai Latvijas augstskolds un petniecTbas iestades;

1999 RA Pedagogijas kurss

A.Strods
( 20 1 l. gada 27 ..jnna-a)
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D a 1 a

PERSONAS DATI:
VARDS, UZVARDS
DZIMSANAS DATI OB,

DARBA VIETA, TALRUNIS

IZGLITIBA, SPECIALITATE,
KVALIFII(ACIJA/GRADS
(akademiskais/profesionnlais) :

LR ZINATNISKAIS GRADS, NOZARE,
DIPLOMANT.:

PROFESIONAT-q, OENNISA.

PETNIECISKA DARBA
VIRZIENI:

DZIVES APRAKSTS
(cuRRrcuLUM VrTAE)

Aleksandrs Pavlovids
08. Septembris 1967

Transporta nelaimes gadr]umu unincidentu izmeldeinas birojs,
+371, 67288140

Augstaka profesionala,'Stirmanis-In.Zenieris, Bakalaurs,

Jirniecibas starpgadr]umu izmelddiana LR jurisdikcijai pak]autos rldegos un
starptautiskaj a L-menl

Ma$istra darbs (II1AA) : "Virsnieku integrEta militara/profesiondli moderna
izg[uAa un attistl-bas tendences lldz 2020.qadam"

PEDAGOQISKA PIEREDZE Pasnieg5ana.NAA kadetiem : ,,Ku$u vadi3ana un sardzes dienests',(2 semestri: kopa
264 stundas), "navigicijas meteorolofijat'(1 semestris: 48 stundas), tJurniecibas astronomija(anglu valoda pcc ERASMUS
programmas)(1 semesttis-l08 stundas), "Kara flotes vesture"(l semestris: 54 stundas) , ,,(|uras .fiht; Tut tl.tu
manevrESanat' (1 semestris-48 stundas). Pasnieg5ana TSI (Transporta Sakaru Institrlts):titratefiska planobana izmantoiot
matematisko apardtu un sp6lu teorljurr(1 semestris:148 stundas)

PIEDALISANAS PETNIECISKO DARBU VEIKSANA I

GALVENAS ZINATNISKAS PUBLIKACUAS, REFBRATI U.C : 1. Staqptautiska zinatniski - praktiskd konference ,,vienota
izgliuAas lcvalitites novdrtd5rnas sistdma" (2071,.9 2 jturriis, Riga) referars : "Intelr€tas izglitibas si.c-a. izmantodana NAA,,
2,_Zwndl.s "Militaft zindtne", 2017,9, 3, Numurs, raksts: (' Naciondlis Aizsardzibas Akad€mijas pagatne, tagadne,
naKotne".
3. BAL_DEFCOL (Tartu)"onJineD rakstu krajums, raksts: (tNational defense Academy, past, pfesent, future,'.
4. 13. Starptautiski konference "fJdens transports un infrastruktin20ITt,20lL gadaig,--Zr), aprilis, Riga, referats: (rLR

Jiiras speku jaunis juras novEro$anas sist6mas izmantoBana jrlrniecibas nolukos"

KOPEJAIS PUBLICETO ZINATNISKO
UNMETODISKO DARBU SKAITS: nav

YALODU PRASME: fuglr, krievu valodas brivi

KVALIFIKACIJAS CELSANA tPatreiz mdcos NAA Mafistra programma ('Militara vadiba un dro6rba,, (apmdcibas
programma izpildita, notiek Mafistra darba sagatavosana)

CITAS - SABIEDRISKAS AKTIVITATES:

no lab /nou
;;ild;-----f^---^"
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DZIVES UN DARBA GAJUMS

I VISPARIGAS ZINAS

Vards, uzvards: Aivars Buls
Personas kods: 0605057- 10008
Dzim5anas vieta: Jelgava, Latvija
Deklaretd dzlves vietas adrese: Rrga, Garkalnes novads, SuZu c. Kaktusu iela Nr.7
Tdlrunis : 283 44022; 264 5 09 89
E-pasts: aibu@inbox.lv; aivars.buls@mil.lv
Valodu zina5anas: latvie5u (dzimtd), krievu (brTvi), angJu (viduvEji)
lzgl-ttrba: augstaka, Dr. psihologij as zindtn1, Ma[. tieslbu zinatnE
Akad€miskie nosaukumi un zindtniskie grddi:

2010 - ieguts Doktora zinatniskais grdds psiholo$ijd,
1999 /2001 - Latvij as Universitate:
Grads: Socidlo zinat4u mafistra grdds psihologijd;
Specializacija: Sociala psihologija
1998/1999 - Latvijas Policijas akademija:
Grdds: Tieslbu zinatqu magistrs;
Specializdcija: Kriminalas tiesibas
1993/1998 - Latvijas Policijas akadEmija:
Grads: tiesTbu bakalaurs;
Specializacija: kvalifi kdcija jurists
1975/1978 - Daugavpils Augstakd avidcijas inZenieru karaskola:
L964/1975 - videjds izglitrbas ieguve

Darba vietu nosaukumi, ie4emamais amats, gads

2003 - lidz Sim brrdim Nacion ald' Aizsardzibas akad€mija, J[ras un Gaisa speku nodaf as vadTtajs
(asoci6tais profesors)
2001/2003 - LR Naciondlie Bru4oto speki daZddi amati
1993/2001- Latvijas Policijas akadEmija: pasniedzEjs, policijas koledZas direktors
199211993 - LR IeM Konvoja pulks, pulka Jtdba priek5nieks
L978/1992 - dienests PSRS Bru4otajos spekos virsnieku amatos

ZINATNISKA DARBIBA UN PUBLIKACIJAS

PiedalTSanas ar referdtu starptautiskas zinatniskds konferences:

1 . The 45 th International Applied Military Psychology Symposium ,,Identifying the personality of a Soldier in
the Science ofPsychology - a Step Forward in the Futuren, l-5 June 2009, Riga, National Defence acaoemy,
Latvia. (ln appearance)
Ar referatiem:
1.1. ,,Soldier's Personality Restructuring in a post-Mission servece stage";
1.2.,,Soldier's ecology " ;
1.3. "Soldier's Personality Restructuring - the Results of the ,,Operation lraqiFreedom,"'

2. The lth International Psychology School ,,The Science of Psychology in thi Changing World", 2-6 October,
2008, Moscow, Moscow city University, Russia. (In appearance)
Ar referdtu: ,,The Change in the Content of Personality in the Latvian Mititary; the Results of the ,'Operation
Iraqi Freedom"

3.The 44 th International Applied Military Psychology Symposuim: Changing World and Environment:
Approaches in Military Psychology and Psychophysiology, 8 -12 September 2008, Saint petersburg,
Military Medical Academy, Russia. (In appearance)
Ar referdtu: "The Change in the Content of personality in theLatvian Military: the Results of the
" Operation lraqi Freedom ""

4. The Fourth International Conference: person. Color.
Latvia. (In appearance)
Arreferdtu: ""Yes" or

a
tr
tr
tr
tr
tr
D
a
tr

il

a

Nature. Music. 12-18 May 2005,Daugavpils University,

"No" to Psychological Correction During the International Mission",,
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5. "IzglTtrbas sasniegumi sabiedrTbas labkldjTbai un attistibai". Starptautiskd zinatniska konference, 2003.gada
4.- 5. marts, Rezekne (ar dalTbu)
Ar referatu : " K ar avir a p e r s o nt b as " Es - k o nc e p c ij a s " t r ansfo rmdc ij a.',

6. The First International Conference, Decade of Reform: Achievements, Challenges, Problems. 6-7,May 2002,
Latvian University, Latvian (in appearance)
Ar referatu: "Some Personality Traits as a Criteria of the Officer's Professional Education"

Publikdcijas:

1. Buls, A."Nacionalo Bru4oto spdku karavTru personlbas izmai4u saturs starptautisko operdciju apstaklos,,,
Militard zindtne,l.s€j., Riga, NAA, 84-95 lpp.

2. Buls A., A.Vorobjovs. "The Results of the "Operation h'aqi Freedom"" - Soldier's personality
restructuring//in Scientific Articles of the 45 th International Applied Military Psychology Symposium,
Riga, Daugavpils University press, 2010 (pp. 56-63).

3. Buls A., Vorobjovs A. Soldier's Personality Restructuring in a Post-Mission Service Stagell in Scientific
Arlicles of the 45 th International Applied Military Psychology Symposium, Riga, Daugavpils Univer.sity
press,  2010 (pp.  13a-139).
Buls A., A.Vorobjovs. "The Change in the Content of Personality in the Latvian Military: the Results of the
"Operation Iraqi Freedom // in Ploceedings of the I th International Psychology School, Moscow, Moscow
City University of Psychology and Education, Russia, 2008 (pp. 15-23).
Buls A. "Yes" or "No" to Psychological Correction During the International Mission // in Proceedings of
the 4 tlr International conference, Daugavpils (Latvia) 2005. (in appearance) (pp. aa7-afi).
Buls A. Socidlds un militaras psihologijas vardnTca. Rrga, NAA izdevniecrba, 2005. 65 lpp.
Buls A. Karavlra personlbas "Es-koncepcijas" transformdcija // Starptautiskas zindtniskas konferences
materialos, REzekne: RA, 2003.
Buls A. Some Pet'sonality Traits as a Criteria of the Officer's Professional Education // in Materials of the
Ith International Conference, Riga (Latvia)2002. (in appearance) (pp. 96-102).
Buls A. Cietuma ieslodz-rto notiesato psihologiskas korekcijas iespEjas. Rezekne, RA izdevniecTba.2002.

4 .

5 .

6.
7 .

8 .

o

108 lpp.
10. Cietuma ieslodzTto notiesdto psiholofiiskds korekcijas iespEjas. Rezekne: RA izdevn. 2002.5a.1.
11. O neroropblx gJleMeHrax cnpaBeAJll{Bocru B [paBoBbrx ceyn sx/lPuxcrcufi Vucruryr vuponofi 3r(oHoMr.rKr4

-Hayu. rpyA6r, 1999., gun.3. -0,41 a.n.
72. Cnqev'a HaKasaHr4E s BerxoN{ 3anere (rau Ne) -0,28 a.n.
13. Ar brTvTbas at4emSanu notiesdto biju5o tiesTbaizsardzibas institticiiu darbinieku kriminolosiskais

raksturojums.//LPA Raksti, 1998., Nr'.5.- 0,38 a.l.
14. Notiesdta tiesiskais statuss. -RTga, LPA, 1998. -1 a.l.

ITI PEDAGOGISKA DARBIBA

Izstrdddtie un docEjamie studiju kursi
Militara psihologija (2kr.p., virsnieka pamatapmacibas programma, latvieSu valodd, NAA)
Militdrds tiesTbas (2 kr.p., virsnieka pamatapmdcibas programma, latvie5u valodd, NAA)
Grupu attieclbu procesi (4 kr.p., magistra programma psihologijas zinatnE,latviesu valod6, DU)
Psihologija un 6tika jurisprudencE (2 k.p., profesiondld bakalaura programma tiesTbu zinatnes, RA)
PersonTbas psihologija jurisprudenc€ (2kr.p., profesiondl6 ma$istra programma tieslbu zindtnes, RA)
Darba tiesibas (2kr.p., profesiondld bakalaura programma vadTbzinatn€, TSI)
Karatiesu tiesne5u un prokuroru kursa programmas izstrade (0,5 kr.p., NAA), kursa norises organizEsana
un novadlSana NAA (katru gadu)
Lieti Slds militaras psihololij as NATO Orgkomitej as dalTbnieks
Kvalifikdcijas cel5ana arzemju vai Latvijas augstakas izglltTbas vai petniecTbas iestddes
2002/2011 Dallba NBS un NAA rlkotajos semindros
2 00 0/200 I PiedalT5ands LR augstskolu rlkotajos seminaros
2003/2004 Ddnijas BS rikotie pedagogijas kursi ,,IzglltTbas procesa pldnoSana un TstenoSana"
2003/ Studijas DU doktorant0ra

E

tr

20ll.gada 2l junija
A.  Buls
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS  

 
I  VISPĀRĪGAS ZIŅAS 

 
 Vārds, uzvārds: Tomass Delvers 
 Personas kods: 090370-111848 
 Dzimšanas vieta: Rīga, Latvija 
 Deklarētā dzīves vietas adrese: Rīga, Ganību dambis 13/1-156 
 Tālrunis: 26243492; 28343570 
 E-pasts: tdel@inbox.lv ; tomass.delvers@mil.lv  
 Valodu zināšanas: latviešu (dzimtā), vācu (brīvi), angļu (brīvi), krievu (brīvi)  
 Izglītība: augstākā, Maģ. Pedagoģijas zinātnē 
 Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

 
1997/1998 – Latvijas Universitātes Pedagoģijas un Psiholoģijas institūts: 
Grāds: Pedagoģijas maģistrs; 
1994/1997 – Nacionālā aizsardzības akadēmija:  
Grāds: pedagoģijas bakalaurs; 
1977/1988 – vidējās izglītības ieguve 
 

 Darba vietu nosaukumi, ieņemamais amats, gads  
 

2008 – līdz šim brīdim Zemessardzes 31.AMII bataljona komandieris 
2002/2006 – NBS štābs J-3 departamenta AMII virsnieks 
2000/2002-  Jūras spēki, aizsardzības pret masveida iznīcināšanas ieročiem virsnieks 
1995/2000 – NAA Tehnisko zinību katedras asistents, pasniedzējs 
1994/1995-  NAA kadetu vada komandieris 
1992/1994 – Robežsargu brigāde, vada komandieris 
1991/1992 – Robežsargu brigāde, robežsargs 
 

 
 
 
II PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
 
 Izstrādātie un docējamie studiju kursi; 

1. Aizsardzība no masveida iznīcināšanas ieročiem (1 kr.p., virsnieka pamatapmācības programma, 
latviešu valodā, NAA); 

2. Aizsardzība no masveida iznīcināšanas ieročiem (1 kr.p. studiju programmā „SZS militārā vadība”, 
latviešu valodā, NAA); 

3. Aizsardzība no masveida iznīcināšanas ieročiem (1 kr.p. studiju programmā „JS militārā vadība”, 
latviešu valodā, NAA); 

4. Aizsardzība no masveida iznīcināšanas ieročiem (1 kr.p. studiju programmā „GS militārā vadība”, 
latviešu valodā, NAA). 

 
 Kvalifikācijas celšana ārzemju vai Latvijas augstskolās un pētniecības iestādēs: 
 

2006/2008- Vācijas Bruņoto spēku vadības akadēmija  
 
Kvalifikācijas celšanas kursi AMII jomā: 

1997, 1999, 2001, 2004- Vācija 
2002- Čehijas republika 

 
 
                                                                                                                       _______________T.Delvers 

        ( 2011.gada     .jūlijā) 
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CURRICUTUM VITAE

I USPARIGAS ADIAS

Virds Uzvirds: Evita eeiina
Personas kods: 2 1037 4-L29Lg
Dzimianas vieta: R-lga, Latvija
DeklarEti dzives vietas adrese: RIga, Vanadziga gaWe 6-10, LV-L015
Tilrunis: 25306398
E-pasts: evita.cecina @inbox. lv
Valodu ziniSanas: latvielu(dzimt6), krievu, ang!u valoda.
lzgl-rtlba: augstiki, Mg paed.
Akad6miskie nosaukumi un zindtniskie gridi:
2000.9. LU, izglitibas zindtqu maf,istra gr5ds pedagofiji.
L997.g. RPIVA pedagofijas bakalaura grids.
L997 .9. RP IVA a ugstdki profesiondli pedago6iski izgFttiba.
Specializicija : matemdtikas skolotdja pamatskold.
199 1.g. RTgas 3 l.vidusskola, vidEji vispir6ji izglltlba.
Darba vietu nosaukumi, iepemamais amats, gads:
NAA, lektors, no 05.01.09.
R-rgas V.ZilTSa pamatskola, matemitikas skolot5ja, no 01.09.05.
R-rgas 3l.vidusskola, matemdtikas skolot6ja, no 01.09.00. l-rdz 31.08.06.

ll PEDAGo9ISKA DARBIBA (par pEdEjiem 10 gadiem)

lzstriditie un docEjamie studiju kursi:
Matemitika (9kr.p., profesionili bakalaura (militiri vadTba) programma, NAA)

Kvalifikdcijas cel5ana:
2006.9. lzgl-rtlbas satura reformas TstenoSana pamatizglltibas priekSmetos- pedagoga
profesiondlis meistarTbas pilnveides kursi matemStikas skolotijiem.
2001.g. RSIC, kursi "Pirm5 mediciniskS, psiholofiski, psiholofisk5 un pedagofiski palTdziba
skolotdja darb6."

2011.gada 17.j0nijd 
C.

/n L?^

L (€ (rt-e.: E.eedina
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DZIVES UN DARBA GAJUMS

Personas dati
Vards, uzvdrds: Nikolajs SMOLOVINS
Dzim5anas datums, m6nesis, gads, vieta: 03.12.1969., Aluksne, Latvija
TautTba: krievs
Pilsonrba: Latvijas Republikas
DzTves vieta: Al[ksne, Apes iela 4/l-7 LV-4301
Tdlru4a numurs: 2643925 |

Izshttba:
1987-1992 - VoroneZas Augstdka avidcijas inZenieru karaskola
1977 - 1987 - Aluksnes 2. vidusskola

Kvalifikiciia:
InZenieris - meteorologs (diploms pielldzindts profesiondlds augstakds izglTtTbas
diplomam)

Kursi:
0 4 .0 6.2007 -29 .0 6.2007 - Adv anc e d F o re c as t ing c o ur c e (B el gij a) ;
01.04.2005.-12.06.2005 - Angfu valodas kurss (Kanada);
13.08.2001.-22.08.2001- CFB organizEtie kursi; operdcijas pldnoSanas virsnieku
kurss;
01.10.2001. -12.10.2001- NAA Stdba virsnieku kurss;
02.0 5 .20 00. -02.0 6.2000 - Po I i gona vadlbas kurs s ;
05.09.1999.-18.09.1999 - "Brithish Bulldog - 3".

Darba pieredze:
No 2010. - NBS AS J-2 pdrvaldes Qeometeoinformdcijas dalas priek5nieks
2004. -2010. - NBS AS Meteorologijas dafas priek5nieks
2003. - 2004. - Nodro5indjuma centra OperatTvds dafas plano5anas virsnieks
2001. - 2003. - ZS Stdba bataljona OperatTvds nodafas priek5nieks
1999. - 2001. - Al[ksnes mobilo strElnieku bataljona Operat-rvas dafas
pldno5anas virsnieks;
1996. - 1999. - AlDksnes mobilo strElnieku bataljona str6lnieku rotas
komandieris;
1994. - 1996. - LR Aizsardzlbas sp6ku avidcijas bdzes inLenieris - sinopti[is

Valodu zinflSanas:
Latvie3u - brlvi
Krievu - brTvi
Angfu - NATO STANAG 6001 (listening-2; speaking -2; reading- 2; writing
-  1) .

Apbalvoiumi:
NBS komandiera Goda ZTme ,,Par centibu militdrajd dienestd" (2008.)
LR AizsardzTbas ministrijas piemiqas medafa,,NATO SUMMIT 2006" (2006.)
LR AizsardzTbas ministra goda raksts (200a.);
NBS komandiera goda raksts (2010.)
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NBS komandiera pateiciba (2001.);
NBS AS priek5nieka goda raksts (2008.)
NBS AS priek5nieka pateiciba (2010.,2009.)
ZS 5t. bat. komandiera atzinibas raksts (2001.);
Ahksnes MSB koman dien atzinlbas raksts (200 1 .);
Alflksnes MSB komandiera pateiciba (1996., 1997 ., 7998.,1999.,20A1);
Avidcijas bazes komandiera pateiciba (1995., 1996.).

Majors N.Smolovins
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DZIVES UN DARBA GAJUMS

I VISPARTGAS ZINAS

Vdrds, uzvdrds: Ilmdrs SKeSfE'nS
Personas kods: 26 127 9 -1280 4
Dzim5anas vieta'. Ludza, Latvija
DeklarEtd dzlves vietas adrese: AdaZu novads, Adali, Ubefu iela 3-1
Tdlrunis : 2837 3 129 : 263 1819 5
E-pasts : ilmars.skesters@mi Llv
Valodu zind5anas: latvie5u (dzimta), kievu (br-rvi), angfu (labi)
lzslrtrba:

2008 - NacionAla Aizsardzlbas Akad€mija, Jaundkd Stdba virsnieka kurss
200312006 - Baltijas Krievu Institiits, 2.lime4a profesiondld augstaka izgl-rtTba:
Specializdcij a: Uz4€mEj darbTbas vadlba
199812001- NacionalA Aizsardttbas Akad€mija, Vada komandiera kurss, 1.I-rmeqa profesiondld
augstaKa tzgtrtroa
1998 - Nautr6nu vidusskola, vidEjd izglltiba

Darba vietu nosaukumi, ieqemamais amats, gads

201! - lldz Sim br-rdim Nacionala Aizsardzlbas akadEmija, SzS studiju kursa priekbnieks
200812011- NBS Instruktoru skola - mdcTbu dalas vadlbas grupas virsnieks
200412008 - NBS AS Persondlsastdva departaments - virsnieku karjeras pldno5anas dalas virsnieks
200112004 - SzS l.kdjnieku bataljons - kdjnieku vada komandieris

II ZINATNISKA DARBIBA UN PUBLIKACIJAS ( par pcdcjiem 10 gadiem )

PiedahSands ar referdtu starptautiskas zinatniskas konferenc0s :

Publikdcijas:

III PEDAGOGISKA DARBIBA ( par pcdejiem 10 gadiem )

A Izstrdddtie un docEjamie studiju kursi:
Vecdkd instruktora kurss
Taktiskds Sau5anas nodarblbu vadltaja kurss

O Kvalifikdcijas cel5ana drzemju vai Latvijas augstskolds un p€tniecTbas iestadds;

(2011.gada 2l junija)

o
a
o
I
tr
tr
a
o

a

tr
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DZIVES UN DARBA GAJUMS

I VISPARIGAS ZINAS

tr Vdrds, uzvdrds: Laila Vdcere
tr Personas kods 101259-10104
tr Dzim5anas vieta: Liepdja,Latvija
tr DeklarEtd dzrves vietas adrese: RJga, Andromedas gatve 6-34,LV-1084
tr Tdlrunis: 26304321, 67580994
tr E-pasts: lailavacere@hotmail.com
tr Valodu zindsanas: latvie3u (dzimtd), anglu (brlvi), krievu, frandu (viduvOji)
tr IzglTtTba: augstdkd, Malistra grdds anglu filologijA
tr Akadcmiskie nosaukumi un zindtniskie erddi:

20lt - Promocijas darba aizstdv65ana
2010 - pabeigtas studijas LU doktorantiird,
1999 12001 - Latvij as Universitdte, Moderno valodu fakultdte:
Grdds: Humanitdro ztndlryu malistra grdds filologijd;
Specializdcija: Anglu filologs
I 980/1 986 - Latvij as Universitdte, Sve5valodu fakultdte :
Grdds: bakalaura grdds;
Specializ6cija: anglu valodas specialists, skolotdj s
197711980 - Rrlgas Lieti5[cas mdkslas vidusskola: vidEjas izglTUbas ieguve
1968/1977 - RTgas 3. vidusskola

tr Darba vietu nosaukumi, ie4emamais amats, gads

2004 - l-rdz Sim bridim NBS Valodu skola: Rrgas mdclbu nodalas vadittdia
199612004 - NacionEld Aizsardthas akad6mijd: docente
199611996 - Rr-rgas 45. vidusskola: anglu valodas skolotdja
199411995 - LR Valsts banka: anglu valodas kursu pasniedz€ja
19861 1992 - Kompdnija,,Igau4u reklamfilma": redaktore
1984/1986 - Izdevniec1ba ..Avots": korektore/redaktore

II ZINATNISKA DARBIBA UN PUBLIKACIJAS ( par pedciiem 10 gadiem )

tr PiedalTsands ar referdtu starptautiskds zindtniskds konferenc6s:

l. Starptautisk6 Folkloras ikgadOja konference Indianas UniversitAt6, kura notiks oktobrl' (ASV,

BlUmingtona, oktobrT) IAFS 2011j Referdts "The Sign of the Woman in Latvian Folk Songs in the Scope

of Contemporary PercePtion

2. 10.0s.- 13.05. 2007.g.
42. Starptautiskais Viduslaiku congress Rietumu Midiganas universitato, Kalamaztt, ASV, (42nd

International Congress on Medieval Jt tdi.r in Western Michigan University). Referdts o'Poetics of Text:

Through Formulalo Sign (Image)", ("Teksta poEtika: no formulas uzzlmi").

2. 02.03. - 04.03.2006.9.
12. Starptautiska ziiatniska konference Aktudlas problcmas literatiiras zindtn1, Liepdjas Pedagogijas

akadcmija. Referdts "Teksta poEtika: no formulas frdzzTmei" '

3 . 26.03 . - 27 .03 .2006 .9.
Starptautisk6 konferlence XVI Zinatniskie lasrjumi Daugavpih, 2006. gadd. Referdts o'Text as Semiotic

System in Latvian poetic Folklore" ("Teksts ka semiotiska sistcma latvieiu po€tiskd folklora-')'

Publikdcija kaftEja zindtnisko rakstu krdjumd.

4. 22.09.-24.09.2005'g.
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Starptautiskd konference Folklore Research in New Europe (Folkloras p6t-rjumi Jaund Eiropd),
Vil4i.Referats "The Sign of the Apple Tree in Latvian Folk Songs: Through Formula to Sign", ("Abeles

zlme latvie5u tautasdziesmds: no formul as uz 2irmi") Lietuvd (Viha, 2005);

5.2002.9. augusta Starptautiskd konferenc€ ,,Alberts Lords un Latvju Dainas", Riga (Latvija), referdts

,,Abele kd sievietes zlme latviesu tautasdziesmds/dainds par dbeli"'

tr Publikacijas:

1. Referdta "Poetics of Text: Through Formulato Sign (Image)", ("TekstapoOtika: no formulas uzzlmi")

t6zes iesniegtas (elektroniska versija) public65anai 42. Starptatftiskd Viduslaiku kongresa materidlos
(Rietumu Midiganas universitdt€), 2007 .g.

2. Raksts "The Sign of the Apple Tree in Latvian Folk Songs: Through Formula to Sign" ("Abeles zlme

latvieSu tautasdziesmas: no-formulas uz zlmi") ll Liettvas Literatiiras un folkloras institiita zindtnisko

rakstu krdjums XXXL 2006. (Tautosakos darbai XXXL The Institute of Lithuanian Literature and

Folklore, Folklore Studies, 2006.)

3. Raksts ,,Teksta po€tika: no formulas lldz nmei"llAktudlas problOmas literat[ras zindtnl, Rakstu krdjums

l2,LieP:aja,2007 .

4. Raksts ooText as Semiotic System in Latvian Poetic Folklore" ("Teksts kd semiotiska sist6ma latvie5u

po6tiskd folklor6"),// Zindtnisi<o rakstu krdjums XVI: Daugavpils Universitdtes izdevniecTba,2006.9.

5. Raksts ,,The Sign of the Apple Tree in Latvian Folk Songs (Dainas)", ('Ab_eles z-me latvie5u

tautasdziesmas/daiias par abeli')'iesniegts publicEsanai hnndldJournal of the Baltic Institute of Folklore

(Baltijas folkloras institiita zurnals) elektroniskd formdta, Tattu,2003. g.

III PEDAGOGISKA DARBIBA ( par podejiem 10 gadiem )

tr lzstrdddtie un doc6jamie studiju kursi;
Anglu valodas kurss NAA bakalaura programmas studijdm;
Darbs NBS Valodu skolas eksdmenu komisijd.
Lekciju vadTsana NAA kadetiem.
Nodarblbu vadl5ana NBS karavTriem.

pedagofiskais darbs NAA (Naciondla AizsardzTbas akadcmija) - daliba bakalaura_studiju programmu

realizdcij-a- NAA kadetu rtuOiiu programmas anglu valodas studiju priek3meta kvalifikdcijas darbu

vadl5ana un recenzESana.

tr Kvalifikdcijas celsana 
-arzemitvai Latvijas augstskolas un pctnieclbas iestdd€s;

2010.10, - ES Valodnieclbas un terminolo!;ijas konferencE ,,Latvie5u valoda Eiropas Savienlbd - tieslbu aklu

izstrdde un sadarbrbas procesi pcc Lisabonas l-rguma" (Valsts Valodas centra, ES Komisijas,LZAvn

Arlietu ministrij as organiz6ta, Rt-tgd'

2010.11.-6. Starptautiskais kognit-w o zindtrytt,logikas un komunikdcijas simpozijs "Formdl6 
semantika un

pragmatika: diskurss, konteksts un modeli" Rrga, (LU);

2009. -45. Starptautiskais Psihologu simpozijs RigA (Latvija);

2008. - 42 Starpta'fiiskd Anglu valodas pasniedz6ju asocifcijas (IATEFL) konference un grdmatu izstdde

Ekzeteras Universitat€ ( Apvienotd Karalist6)'

2007. -Starptautiska konference ,,Ang!u valodas profesiondla mdcl5ana'', Londond' Anglija

2007, -pilnveides semin6rs LATE (Latvijas anglu valodas skolotdju asocidcija) Rrgd, Latvija

2006,, . BILC (NATo Valodu koordinacijas centra) seminars Tal|tnd,Igaunija
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2006. - MdcTbu vizlte ,,Informdcijas tehnolo$ija visiem" Londond (Apvienotd Karaliste); Arion sfidiju
programmas ietvaros (Sokrdta apak5programma) ar ES pieSlirto mdcTbu stipendiju (APA);

2005. - Augstdkd lTme4a Anglu valodas skolotdju metodiskais semindrs Baku, Azerbaid1dnd;

2004. - Menedirnenta kurss ASV, Teksas6, Valodu institiitd;

2004. - Semin6rs - pa5mdclbu Centra izmanto5ana valodas apmdclbd Trakai (Lietuvd);

2004. - AFNORTH (NATO Militdrds terminolo$ijas) semindrs RIg6, Lalvija;

2004.. - Semindrs par pa5mdclbas centra darbTbu Mdc1bu iestddE Nova Goricd (SlovEnija);

2003. - Militdrds angfu valodas pasniedz6ju seminars Minhen6 ( Vacija )

2003. - Skolotdju seminars par pa5mdclbas centra izveidi mdc1bu iestdd€ Sevastopol6 ( Ukraina);

2002. - Sve5valodu pasniedzEju metodikas kurss Otavd (Kanada);

2000.. - Angfu valodas pasniedz6ju kvalifikdcijas kurss Valodu institiitd ASV (Teksasa);

1997.. - Angfu valodas pasniedzEju metodikas kurss ASV, Teksasd, Valodu instittltd;

1997. - Anglu valodas kurss pasniegsanas metodika ASV pasniedzeju vadlbd NAA;

1995. - Skolotdju semindrs ASV OSkoSa;

(200rr.gada27 jnniid)
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CURRICULUM VITAE
l. V6rds, uzvErds pjotrs Trifonovs_Bogdanovs
2- Dzimsanas gads, li43,Latvi14 R-,ga

vieta
3 Personas kods 090943 _ 10306

4' LzgltTba AugstdkE (1966.gadd,R-rgas civTlzs Aviacijas inZenieru instir1ts,
Elektrotehn iskas faku ltEte, kval i fi kacija inlenieri s _ elektrir5is,
| 97 9 . gada Latvijas var sts univers itdtg Fizikas-matemdti skas

s zindtniskiegradi un 
t#[i##Hfl?i1;;:i#]n.dokt.(ree3), 

tehnisko zindrnu
docents (1978)
rnikd un iversitEte, Avidcij as institiits, avion ikas pro f,
000 -Rlgas TehnikEs universirdtes Avidcijas insiitUts,

*,ss -R-rsa: ^;:?T:X"f$d;*:::?ts proresors , tss3- RTgas
Avidcijas universitdtes kat.29 docents, lggl -it-rgas Aviacijas
universitEtes kat.3 9 docents,
lggg - Rrgas civrlas AviEclias institfitazpL6 vecakais

l-rdzstrEdnieks,1982-R-rgas Ciyilas AviEcijas insritiita lat.22vad-rtdjs,
7978 - Rlgas _Civilas Aviacijas institiita docents, kaL22vad-rtdja vieta'
izpildnajs, 1976 - vecEkais pasniedzejs , rg72- Rrgas civrrai
Avidcijas insritDta asistents, lg70 - RTgas civ-ilds aviaci.las instit6a
vecEkais laborants, 1967 - R-rgas Civ-rlas AviEcijas instirita aspirants
kaLzZ.

7 ' Pasreizeja darba vieta R-rgas Tehniska universitiite, Aviac[ias in$itnts - asoc. profesors,
. un iegemamais amats avionikas prof. grupas vad-rfrijs
8' Metodiskais darbs, 14 metodiski" a"*l Irkriju"larsi, praktiskas un laboratorijas

skaits un lolrsi: nodarbTbas: metodiskie aaiUi;
Lekciiu kursi, prakfiskas un laboratoriias nodarbibas:
elekfronikas pamati, elercfotehnikas pamatl, aviEcijas elekfriskds
ma5lnas un aparfti, gaisa kufu elektroapgddes sistEmas, gaisa kugu
spEka iekErfas kontroles ierices un sistemas, aviEcijas ierices un 

-

sistemas, gaisa kulu automEtislcds vadibas sistEmas, gaisa kugu
navigEcijas un pilotfrZqs kompleksi.

9' Zindtniskais darbs 45 zindtniskfrs publik6cijas (Gaisa kulu automatiskas vadbas sist€mas
algoritmi un strukturas shomas, gaisa ku$u navigEciias un pilotEzas

10. starptautiskE ffii*t1:Hif,fftfJ!*%$iffits, Maskavas autom'tikas institiits,
sadarbTba Ukrainas Nacion6lo aviac[ias universitEti; ,

LL' Valodas trkievu - brrvi; vEcu - sapiotu, varu elementari sarunEties;
anglu - minimEli (pamatd rehniskie teksti speciatitAtE).

L2. Adrese, tElru4i Rlgas TehniskE universitate, K4ku r; Rrga LV - rost;
AviEcijas institnts, R-rg4 Lomonosova I/3; korp.3.
TElr.: 7 089964; mob. 26065007 ; Fakss - 7 }Bgig},

13. DzTves viera fi.*trIittlt9[t"*; LV r0le; tzrr.:7r45542.
14. Veletais amats: asoc. nrofesors 2005.o-*eletrats amats: asoc. profesors,20054p;;1o. _

20rl.gada21. februsris -' /#-l:ifonovs-Bogdanovs
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Dzlves un darba gEjums

Vdrds, umdrds: Miiris KNITE

Dzimis: 1955.g.2. aprrlT DobelO, Latvija

personas kods: 0204 55-1 1824

Darba vieta un RTgas Tehniskds universitates (RTU) Materialzindtenes un lieti5l,<as
amats: lImijas fakultates, Tehniskds Fizikas instit[ta valsts profesors;

RTU Cietvielu fizikas profesora grupas vad-rtajs;

RTU Tehniskds fizikas instittita direktors:

RTU Sendta priek5s€dEtajs

Zinatniskas Segnetoelektri$u, segnetoelastilu elektrisko, mehanisko un optisko rpa5rbu
intereses: ka arl faLu pareju p€tT5ana;

lazera starojuma vadrbas ierldu un infrasarkand starojuma sensoru izstrade;
ldzera starojuma inducEtas struktDras izmaiqas un lEZu pdrejas silicrdu un
pj ezoelektrisko materidlu planas kartds;
polimera - elektrovado5u nanodalipu kompoz-rtu izstrdde un petr5ana ar
nollku radlt jaunus sensormaterialus;
viedie materiali, sensori. aktuatori

Valodas: latvie5u, v6cu, krievu, anglu

IzglttTba: 1999.9. ieguvis fizikas habiliteta doktora zindtnisko grddu
(Dr.habil.phys.) Latvij as Universitdte,
diploms C-DH Nr.000208

1992.g. ieguvis fizikas doktora zinatnisko grddu (Dr.phys.) Latvijas
Universitate, diploms C-D Nr.001 1 14

1989.9. ieguvis fizikas un matemdtikas zinat4u kandidata grddu
Latvijas Universitdte

1988.g. beidzis mOrla aspirant[ru Latvijas Universitates Cietvielu
fizikas institfita

1978.g. beidzis Latvijas Universitates Fizikas un matematikas
fakultati, specialitdte - fizilis (cietvielu frzika)

NodarboSands: 11.2004.- LZA korespond€tdjloceklis
06.2003.- RTU Sendta priek5sedetajs
10.1999.- RTU profesors, Tehniskas fizikas institlta

Cietvielu fizikas profesora grupas vad-rtdjs
07.1999.- RTU Tehniskas fizikas instit[ta direktors
03.1999. - 09.1999. asoc. profesors RTU Tehniskds fizikas
instituta
09. I 993. - 03 .1999 . docents RTU Tehniskas fizikas instituta
02.1990. - 09.1993. vecakais pasniedz€js RTU Fizikas katedrd
09.1978. - 02.1990. asistents RTU Fizikas katedra
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Citas aktivitates: 10.1991 - 08.1992.9. staZejies Austrija, Vlnes Universitates
Eksperimentdlds fizikas instit[td (rezultatA publicdts raksts - M. Knite, W.
Schranz, A.Fuith and H.Warhanek, J.Phys.: Conden Mater.,5, 1993, p.
9099-9104.).

06.1997.g. piedal-rjies starptautiskos muitas darbinieku instruktoru kursos
"The regional train-the-trainers course an nuclear materials for Customs':{##;{'":";:I::1"3:y#^:ff 

:AX:^:ilxillo"*asMui'1as
| 2.20 02. g. piedalTj i es European Graduate S chool Germany/Polen/Latvia
darba grupd "Materials and design aspects of surfaces and interfaces ",
Institut fuer Werkstofftechnik Kunststof- und Recyclingtechnic, Kassel
Universitaet. Germanv.

LZP finansEto rinatnirf.o projektu
Nr. 96.0538 "Ar ldzera starojumu inducEtufaEu pareju mehanismu
p e t tj um i s i li c t dus s at ur o 5 d s daudz s I drlu s tr uhilr ds " vad-rtaj s,
Nr. 01.0576 "Aktlvi polimdrkompozlti un daudzsldrlu strukturas: izstrdde,
lpaitbas un inducdtie efehi" vadTtdjs,
Nr. 04.1240 "Funkcionalie mikro- un nanokompozTti kd sensormateridli:

*r?""ioi1^f#K,"i,i{:Z{ri*1,ff13'r'*"odtisana"vad-rtdjs
Nr. 02.0003 .4.4 "Jaunas paaudzes metalu, polimdru un kereamikas
n ano k omp oz tt i " atbildlgais i zpil ditdj s

200 | ., 2002 -,2003 . g. starptautisko konferendu " Internati onal Works hop on

y# j:l:::i:";"i:f'::;;:rY::i,r;:"tri;:;";':if,;:xf :#,*"
padomnieku komitejas loceklis.

SPIE, EMRS, Latvijas Zinatnieku Savienrbas, Latvijas Fizikas biedrrbas un
Latvijas Profesoru asocidcijas biedrs, RTU un DU apvienotas Astronomijas
un fizikas profesoru padomes priek5sEdetaja vietnieks

Lekcijukursi: e bakalauratDrasstudentiem"Fizika"

r bakalaurat[iras studentiem "Materidlu strulttilra un tpaY\bas"

r maAistratlras studentiem "Jauno materialufizika";

pubtikacijas 

"0rffi,"ffilHfi",,l,T; 

T;H':il',:]3y,',:^ *,e darbi
Adrese: darba: Azenes iela 14, RTga, LV 1048, LATVIJA

8 +371 7089380. Fakss: +3717089074
E-mail: knite@,latnet.lv

RTgd, 201 1.g. 16. ma"^4fu
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l .
2.

3
4.

Vdrds, uzvdrds
Dzim5anas gads,
vieta
Personas kods
lzgl-tfiba

Zindhriskie grddi un
akadEmiskie
nosaukumi

Darba vietu
nosaukumi,
ie4emamie amati

PaireizEja darba vieta
un iepemamais amats
Metodiskais darbs

CURRICULUM VITAE
Vital[is Pavelko
1941. gada3. Janvdris,
Ulsaina
030141-13 107

965.g.

I metodiskie darbi, t.sk:
. V.Pavelko. Materidlu

fakultates studentiem
74lpp.

5.

6.

19.60-1963 Rrgas civilas avidcijas inzenieru instittits, Mehdnikas
f1lultate iegiitd kvalifikdclia: inienieris - rnehanilis, specialimte -
Lidapardtu un avidciias dzinEju ekspluarEcij a; 19-64-1970 Larvijas
Y3l{t universitarg specialitiite - matemaiik4 lg66-tg6g RTgas
C i vi las av i6cij as inZenieru i nstit[ta aspirantti ra.
Tehn isko zindtryu kan d iddts 1 9 69 . gadi; Docenrs | 9 7 4. gada;Tehn i kas
zindtBu doktors 1982.gade, profesors rgg4.gadaruau.Lzeni eru zin.
?:!FT-l?q2.gadd,, RAU profesors r993.gad4 RTU profesors no
13-09.1999.9.
RTU: Profesors no 13-09.1999-g. RAU: TehniskEs mehznikas
|l"F u.udtf4, plo{og1. r99r-t999.g.; R-rgas Civilas aviacljas

ejs 1972-1973.9., Lidapir6tu konsrrukcijas un stipribas
asistents 1969 -1972.9., zinEtnes laboratorijas inzenieris I 964-

7.
lry' TMZF, Avi6cijas institiits, AviEcijas konstrukciju sriprTbas un
lgizturTbas profesora grup4 profesors.

pretestlba ll lvFacTbu lTdzeklis mehdnikas
(1. un 2.dala).-, RIga: RAU, 1998. - 7l un

9. Zindfiriskais darbs

M. Knefinxo(p, B. flanermo._KoucrpynpoBaurae u pacrrer Ky3oBa
asrorvro6r.urr. -Pma: PAy,1999. - 182 c.
Pavelko v. Btivmehiinika Kursa darba uzdevumi, to izpildiranas
piemEri un metodiskie nor6d{umi,.Rr3a: RAU,I996.-7S lp.

ipkursi un praktiskEs nodarblbas: Teor€tiska mehEnika,
riElu pretesffb4 B0vmehEnik4 LidaparAtu konsfrukc[ia un

ElastTbas teorija, sabruk$anas meh6nik4 Materialu un
ciiu nogurums, Mafinu automatizEtii projektEsan4 Skaitliskas
mehanikE, Konsftukc[iu dinamik4 AerohidromehEnika

pamati, Lidojumu dinamika
projektu izpildi5ana:

I-ZP grants - 199 6-1999 (izpild-r@s).
LZP gr amts Nr. 0 1 . 0620- 2001 -2003 .g. (vad-rfi ij s).
LZPgrarrtsNr.04.llT9-200+2006.9.(vad-rtajs).
zinEtniskds publikdcijas tai skaia:

XAaHo gr.r.r H.H.,Kapaer K.3.,Koseueq 8.B.,fl aaelro B.lI.,.f ro6coH H. B.
Orlenra ycralocnrofi AolroBeqHocrs 3aKre[oqHbrx coeAuHenu fi .-
A-euaqfionuar npoMbuunerHocrr, 1983r., Ns 3, c.12...20
rlaserro B.n. o troBrrrueuurr or[{ercrunnoaa ycraJrocrnrrx ncusrasuE
Jlr{croBErx o6paruon c KoHrleHTparoprMr.r nanp.anceur,rft. 3aBoAcrar
m6oparoprr , l98l , rou 4T ,Ne l0 , c.69-21.
Ilaserro B-n. o pacnpegelewm ycunufi B sarorenoq'oM coenu*e'uu
srpunrepa u rrJracrgnKu.-Ilpnrurqguaa MexaHHKa , l9g?, T.XVIII , J'l! 4 ,
c.129...131.
Eaxorcrcrfi B.B.,Ilaaelro B.II. Ocraro.rHHe ae+opNraqqu B 3oHe
KoHlreHrparopoB uanpaxeuufi flpn crarlrqecKoM r.r qr{Knl{qecKoM
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10. Starptautiska
sadarblba

_ l1lyTenn.-flpo6.leruunporrocrr,lgg6,Ne I
5' M'D' Banov, E.A. Konyaev, v.p. paverko. principres of Fatique ofstructures in

fieh;Cvcle Fatigue on rhe Basis of Acoustic Emission etr""i a;-iv;ro
Meeting Acoustic Emission and icd Internationar conference on AcuosticEmission in Manufacturing.- september, r99r, Boston Massachusetts, pp.r r0 -_t20-

6. EaHon M..{.,Konaes E.A.I]aoetro B.fI.,,Vp6ax A.Il. Onpeleaenue
noporoBoro Kos{$t,tuueHra u HTeHctrBHocrH uanpr xenufi a(ycrl.u(o_
3MHccHoHr{brM uerjtou | / flpo6leuu npoqHoqrr.r, I 99 I, c.5 i_60.7 ' v' Pavelko, A. Kutibari. The Analysis oistrengttr distribution at rivetconnection aperture ofwhich have a crack. -pioceedings of3th IntemationarCongress "Materials.W-e ek,, 25_2g September 2000, fr,fi"i"t, t'pp. 

-"

8' v. Pavelko, A. Kuribari. Investigation of crack Influences'on?e Strength ofconstructions: strength Redistribution at Rivet connection ep*"rJ 
"r 

wni"r,Have a crack.-proceedings of 3th Internationar congress "Milri;w. ek,,25-28 September 2000, Munich, 4 pp.
9. V.Pavelko, E. ozorinsh. nesearih of of Eanty Fatigue Fracrure of High-srrengthAluminium Ailoy llAviation, No 5 (rssN r392-r5"3:1.-vriri"r, r."'n""itRegularities,2000, pp. I lg_ 121.
10. V. Pavelko, A. Kuribari. About selection of Materiats for connections withPress Landing// scientific proceedings of Riga Techni*r ut""irity. s-i e.Transport. Aviatjon transport. Numbei 1,200b, pp.SL59.
11. M.D.Banov, I.V.paverko, v.p.paverko. ihe regurarities of Acoustic Emissionon Fatigue Destruction on an Alumin'm Ailoy// Jornar or*re uectralricat

Behavior of Materiars. - Freund pubrishing Htuse Ltd., vor*-"-i+, r.io.r,2003,p.2340.
I . INco-coPERNICys: cEC conract No. ERBIC r5-crg6-0724, rggT ...rggg.
? !t!!! helikontera astes un gata siiu noguruma p€tdumi .1990...19i2.
1 lvII-8 helikoprera asres un gara sgu ptaisu iaurbas izme$inajumi lggz...lggs.4. Noguruma plaisu att-rstraas_ g likatoru lpatnTbu pEfrjumi * to turp*atu 

'

pielierosanu AN-24 un Al.tr-26 lidmasinu konsrukJliu er"*u"tuiiJu iztun-basraksturojumu pEtisana LTgums ar o. Anfonova vdrda Kijevas *ir,anirtu
riipn-rcai, 1990... 1991.

5. contractor to contract no.AST3-cr-2003-5 02907 relatingto project,, AircraftIntegrated Structural Heatth Assessment (AISHA),,
Latvie5u(3), ukrai4q krievu, fiandu(2), anglulZy
Lomonosova iela,lB, LV-10I9, nrga, Latviia. 

'Takunis: 
70g9961

l I .
t2.

15.
16.

13.
14.

20Il.gada21. februdris

E - mail: vitalvJravelko@hotnail.com

_ubanas iel4 8-104, LV- I 0 I 9, Riga" Lawija.
Ulcainis
Prec€jies

d *fr.paverko

Valodas
Adresq t6lrugi
Privdtd i4formAcfa
Dzives vieta
Tautiba
$imenes stEvoklis
V€lCQis amats:
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C{.IRRICULT.IM VITAE

l. Vdrds, uzv5rds Er-iks OzoIipS
2. Dzimsanas gads, Ig.0g.1975, Latuija, RIgavieta
3' Pilsonib4 personas Latuijas Republik4 rg0g7s-ro404kods
4' 

fHiff ;fiil?Hiffi 
2000-2003, Rlgas rehniskd universille Aviacijas instiffirs, ransporra

nosaukum i zin 
fvijas inZenierzinalgu doktora

un 
iksmes nozares Gaisa transporta

r9s
unmairnziruaurakultate.regiilsffi*:#;4::3ff 

flffi?ff 
r"*

fuansporta un satiksmes zinanre-
1994-1998, Rlgas AviEcrjas univsrsit6r., meh6nikas fakultEte. Ieg6tsInircnrerzindfiu Bakalaura gr6ds.

RTU Aviacijas institiits: Aviokonsh'kciiu stipnaas un ilgizturibasprofpsora grupas lektors, no 2005. gd" i.:otij".
I metodislcais darbs7.

8.

9.

10.
1 1 .

E - mail: ,4.viation.Institute @rta.lv

Ziniltuiskars darbs 24n
LZPl
Ln I 

g -2_77d (01.07 2002._31-12.2002.)

ztuEt 
0349d (02.01.2003._3 r.0s.2003.i

Eiroprojekrs AISHA

Latuie5u (dziffiA,krievu (foti labi), aqglu (viduv€ji)
Laffij+Rrlq LV-I063,
m6jas tElr.: 725292 l, mob tillr.: 6274406

12.
13.
14.
I5 .

!*AlRIga 1063, Maskavas iela260t7 dz. Sg
Latvietis
NeprecEjies
Aviokonstnrkciiu stipribas un ilgizturibas profesora supas asistentsAviokonstrukciju stipribas un illizn'ibas profesora gr,i; lektors

20lI.gada2l. februdris A{-' E. Ozoli4i
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