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IEVADS 
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Militārā vadība un drošība” 

apspriesta 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). Profesionālā maģistra studiju programma „Militārā vadība un drošība” 
licencēta 2009. gada 17. decembrī (sk. 3.pielikumu), un studijas uzsāktas 2010. gada 10. februārī. 

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma „Militārā vadība un drošība” 
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 46863, un tā ir izstrādāta saskaņā ar profesijas standartu 
„Nacionālo bruņoto spēku virsnieks” (reģistrācijas numurs 0373), saskaņots Profesionālās izglītības 
trīspusējās sadarbības padomes 2006.gada 7.jūnija sēdē (protokols Nr.4). Pabeidzot minēto 
programmu, absolvents iegūst profesionālo maģistra grādu militārajā vadībā un drošībā. 

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. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 

Studiju programmas mērķis: izglītot vecākās pakāpes militāros virsniekus un civilos speciālistus 
augstākā līmeņa nacionālās drošības jautājumos ne tikai par augstākā līmeņa militārajām 
(operatīvajām un stratēģiskajām) operācijām, bet arī plašākā nacionālās drošības izpratnē par 
neregulārajiem konfliktiem un tehnoloģiju nozīmi mūsdienu konfliktu risināšanā. Programmas 
mērķis ir apmācīt profesionāļus, kuri var efektīvi dienēt augstākās pavēlniecības un štāba līmeņos 
nacionālajās militārajās organizācijās, kā arī starptautiskajās militārās drošības organizācijās, tādās 
kā NATO. 

Lai sasniegtu programmas mērķus, tiek izvirzīti šādi uzdevumi: 
1. Sniegt studentiem mūsdienīgas zināšanas un augsta līmeņa iemaņas drošības un aizsardzības 

jomā, kas ietver stratēģisko domāšanu, militārās operācijas, militāro vēsturi un plānošanu, stratēģisko 
plānošanu un citus priekšmetus, kuri nepieciešami cilvēkiem, kuri dienēs augstākajā militārajā 
pavēlniecībā un štāba amatos un strādās arī citās drošības struktūrās.  

2. Sagatavot studentus kā virsniekus un valsts ierēdņus, kuri ir atbildīgi par savu rīcību un kā 
personības spēj uztvert kultūras vērtības.  

3. Par prioritāti uzskatīt studentu spēju un viņu kā radošu personību attīstību.   
4. Sniegt studentiem zināšanas un prasmes mūsdienu informācijas un tehnoloģiju izmantošanā, 

strādājot valsts pārvaldes sektorā.  
5. Apgūt pašizglītošanās un pētniecības darba iemaņas, studējot nozares literatūru, veicot 

pētījumus, gatavojot projektus u.c. veida uzdevumus, kuri ir saistīti ar valsts aizsardzību. Sniegt 
studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas, tādējādi dodot viņiem iespēju turpināt studijas 
doktorantūrā.  

6. Mācīt studentus brīvi sazināties angļu valodā. 
 

2. Iegūstamie rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā  

Profesionālajā augstākās izglītības maģistra studiju programmā „Militārā vadībā un drošība” 
iegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas dod iespēju profesionālajiem maģistriem pildīt dienestu 
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Nacionālo bruņoto spēku vienībās un štābos kā augstāka līmeņa komandējošajam sastāvam un 
strādāt dažādās drošības struktūrās. 

NAA profesionālā maģistra studiju programma „Militārā vadība un drošība” pēc sava satura un 
formas ir saskaņota akadēmiskas ievirzes un lietišķo zinātņu kursu un prakses sistēma. Mērķu un 
uzdevumu realizēšanas rezultātā, ņemot vērā studiju programmas formulējumu, tai ir jāsniedz 
absolventiem daudzpusīga kvalifikācija – militārā vadītāja prasmes un iemaņas, kā arī starptautisko 
operāciju un militārās drošības specializācijā. 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: 

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 augstāka 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 Baltijas Aizsardzības koledžu studiju programmas nozares specializācijas 

studiju kursu apguves rezultātā studējošais iegūst nepieciešamās zināšanas un prasmes: 
1) par militārās un valsts drošības uzbūves pamatiem; 
2) izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnes formulēšanai un risināšanai 

militārajā nozarē; 
3) pētnieciskā darba pamatiemaņas, arī eksperimentālos pētījumos un militārās literatūras 

analīzē; 
4) starptautisko operāciju struktūrā un organizācijā. 
Prasības mūsdienu militārajam vadītājam, viņa kvalifikācijas raksturojumu nosaka minētās 

studiju programmas saturs, apjoms un struktūra. 
Pēc profesionālās augstākās izglītības maģistru studiju programmas „Militārā vadība un 

drošība” sekmīgas apgūšanas un maģistra darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas tiek piešķirta 
profesionālā maģistra grāds militārajā vadībā un drošībā ar kvalifikāciju – vecākais virsnieks vai 
speciālists militārās vadības un drošības jautājumos. Profesionālais maģistra grāds dod tiesības 
turpināt izglītību akadēmiskā vai profesionālā doktora studiju programmā, izpildot attiecīgās doktora 
programmas uzņemšanas prasības. 

II. NAA STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA UN 
ATBILSTĪBA AUGSTSKOLAS MĒRĶIEM UN UZDEVUMIEM 

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 komisijas  2006.gada 7.jūnija sēdē (protokols Nr.4). 
Studiju programmu izstrādājot, ievērota NAA Satversme un studijas regulējošie normatīvie akti.  

1.1. Nosacījumi studiju uzsākšanai 

Pamatojoties uz NAA Senāta 2010.gada 5.februāra sēdes protokolu Nr.19/2010 un Latvijas 
NAA rektora 2010.gada 10.februāra pavēli Nr.28, ir izstrādāti un apstiprināti „Uzņemšanas 
noteikumi profesionālajā maģistra studiju programmā „Militārā vadība un drošība” 2010/2011. 
mācību gadā”. Tajos noteikts, ka tiesības pieteikties studijām profesionālajā maģistra studiju 
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programmā „Militārā vadība un drošība” ir NATO, PfP un ES valstu virsniekiem un ierēdņiem. 
Kandidātiem jāatbilst šādiem nosacījumiem: 

1) ne zemāka kā 2. līmeņa augstākā izglītība akreditētā augstskolā vai tam pielīdzināta izglītība; 
2) pabeigts Jaunāko štāba virsnieku kurss vai tam pielīdzināts kurss 20 kredītpunktu (turpmāk 

tekstā - KP) apjomā;  
3) programmā var iestāties personas pēc augstākas personas (priekšnieka) ieteikuma bez 

vecuma ierobežojumiem. 

1.2. Imatrikulācijas noteikumi 

Uzņemšana studiju programmā notiek pēc sekmīgas Jaunāko štāba virsnieku vai tam 
pielīdzināta kursa vismaz 20KP apjomā absolvēšanas attiecīgajā valsts augstskolā un 
iestājpārbaudījumu eksāmenu sekmīgas nokārtošanas. NAA Mācību padomē uz dokumentu un 
iestājpārbaudījumu rezultātu pamata pieņem lēmumu par kandidāta imatrikulēšanu. 

Mācību padome var izveidot komisiju, kas atsevišķos gadījumos, izvērtējot maģistra grāda 
kandidāta apgūtos kursus un viņa praktiskā darba pieredzi militārās drošības jomā, var kandidātu 
imatrikulēt maģistrantūrā, nosakot individuālo maģistrantūras studiju programmas apguves plānu, 
kuru izvērtē Mācību padome un apstiprina NAA Senāts. 

2. Programmas plāna atbilstība augstskolas mērķiem un uzdevumiem 

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 studiju programmas, akadēmiskās izglītības 
programmas un doktorantūras (tiek plānotas) studiju programmas, kā arī nodrošina studijas militārās 
kvalifikācijas iegūšanai vai paaugstināšanai. 

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 un 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 ministrijas (AM) un Nacionālo bruņoto spēku 
(NBS) kopējās konferencēs. Komiteja regulāri organizē dažādus pasākumus, lai apkopotu un 
analizētu datus par studiju kvalitāti: 

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

Katra studenta aptauja, tiek organizēta 1 reizi gadā saskaņā ar Pašnovērtēšanas komisijas darba 
plānu. 

Akadēmiskā personāla aptauja. 
NAA administratīvā personāla un darbinieku aptauja. 
Izlaiduma kursu studentu anketēšana par NAA pasniedzēju darbu. 
Valsts (kvalifikācijas) komisijas darba rezultātu un priekšlikumu analīze. 
NAA uzņemšanas komisijas darba rezultātu un priekšlikumu analīze. 
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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 diplomdarba aizstāvēšana. 
Studiju laikā ir paredzētas prakses. 

Studiju programmas saturu veido: 
1) studiju kursi un prakse          40 KP jeb 67 % apjoma; 
2) maģistra darbs              20 KP jeb 33 % apjoma. 
Diplomu par profesionālo maģistra grādu un kvalifikāciju var saņemt studējošais, kurš ir 

sekmīgi nokārtojis visas programmas prasības un aizstāvējis maģistra darbu. 
Studiju programmas kursi veido 3 grupas: 
1) vispārizglītojošie studiju kursi    5 KP jeb 12% 
2) militārās specializācijas kursi                  25 KP jeb 62 % 
3) vadības studiju kursi                                  10 KP jeb 26 % 
 
Studiju programmas mērķa un uzdevumu īstenošanu nodrošina šādi saturu veidojoši bloki: 
 vispārizglītojošo studiju kursi – starptautiskā stratēģiskā vide, starptautiskās tiesības, 

aizsardzības politika, stratēģisko operāciju plānošana;  
 militāro studiju kursi – militārā teorija, NATO operāciju plānošanas process, apvienotās 

operācijas, krīzes reaģēšanas operācijas, miera atbalsta operācijas, operacionālās tendences, 
multinacionālo apvienoto taktisko grupu operāciju plānošana, Spēku veidi apvienotajās 
operācijās: 

 vadības priekšmetu kursi – militārā ētika un vadība, vadības teorija, resursu plānošanas 
pamati un projektu vadība. 

1. Studiju programmas organizācija 

Studiju programma “Militārā vadība un drošība” tiek īstenota Nacionālajā aizsardzības 
akadēmijā, izmantojot arī Baltijas Aizsardzības koledžas bāzi. Programmas izpilde paredzēta pilna 
laika studijās 1,5 gados jeb 3 studiju semestros, kuras apjoms ir 60 KP. 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 mācību priekšmeta 
specifikas (multinacionālo apvienoto taktisko grupu operāciju plānošana, NATO operacionālās 
plānošanas procesa pamatprincipi un funkciju sadale u.tml.) un apvienotajās taktiskajās mācībās var 
būt garākas. 

Programmas specializētajos priekšmetos tiek apgūtas topošajiem vidējā līmeņa virsniekiem un 
Aizsardzības ministrijas darbiniekiem nepieciešamās zināšanas un prasmes Apvienotā štāba 
operāciju plānošanā un darbības organizācijas jautājumos, kas ir viena no NATO prasībām. Studiju 
programmu „Militārā vadība un drošība” sk. 5. pielikumā. 
 

STUDIJU PLĀNS 
 

Nr.p
.k. 

Modulis Tēmas nosaukums 1.sem. 2.sem. 3.sem. KP Pārbaudes 
veids 

  A bloks ( obligātie priekšmeti)      
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 201 Starptautiskā stratēģiskā vide  2   2 E1 

 202 Stratēģija mūsdienu pasaulē 2   2 E 

 203 Starptautiskās tiesības  2   1 IE2 
 404 Mediji demokrātiskā pasaulē  

un starptautiskajās operācijās 
 
1 

   
1 

 
IE 

 401 Līderība un vadība  3  3 IE 

 302 
 

Aizsardzības politika, plānošana  
un lēmumu pieņemšana 

 
 

 
2 

 
 

 
2 

 
IE 

 301 Resursu plānošanas pamati un projektu vadība  
1 

 
1 

  
2 

 
IE 

 303 Stratēģiskā operācijas plānošana un militārā 
reaģēšana uz civilo krīzi 

 
2 

 
 

 
 

 
2 

 
IE 

  Kopā A blokā     15  
        
  B bloks (speciālie obligātie priekšmeti )      
 101 Militārā teorija 1   1 E 
 102 Spēku veidi apvienotajās operācijās 3   3 E 
 103 NATO operacionālā plānošanas procesa 

pamatprincipi un funkciju sadale 
 
4 

 
 

 
 

 
4 

 
E 

 1041 Multinacionālo apvienoto taktisko grupu operāciju 
plānošana. I .daļa 

 
3 

   
3 

 
E 

 1042 Operāciju komponentu plānošana  3  3 E 
 1043 Krīzes reaģēšanas operācijas - miera uzturēšanas 

operācijas   
  

2 
  

2 
 
IE 

 1044 Kaujinieku karadarbība  
un pretkaujinieku operācijas 

  
2 

  
2 

 
IE 

        
 1045 Multinacionālo apvienoto taktisko grupu operāciju 

plānošana. II. daļa 
  

2 
  

2 
 
IE 

 105 
1051 

Miera atbalsta operāciju vadība operacionālajā 
līmenī  

 
 

 
3 

 
 

 
3 

 
E 

 106 
1061 

Operacionālās tendences un attīstība nākotnē  
 

 
2 

 
 

 
2 

 
IE 

  Kopā B blokā    25  
  Maģistra darbs    20 20  
  Kopā 20 20 20 60  

 
Studiju programmas apguve notiek, izmantojot kā pasīvās, tā aktīvās studiju darba formas. 

Teorētiskās zināšanas studenti apgūst lekcijās, semināru nodarbībās un patstāvīgās literatūras 
studijās. Studentiem nepieciešamās praktiskās iemaņas militārajā jomā tiek veidotas un attīstītas 
pieredzējušu virsnieku vadībā semināros, praktiskajās un taktiskajās nodarbībās. Savukārt 
specializētos priekšmetos studenti teorētiskās un praktiskās iemaņas iegūst NATO štābu pieredzējušu 
virsnieku docētāju vadībā.  

Maģistra darbs ir studentu patstāvīgs pētniecisks darbs. Maģistra darbu students veic Mācību 
padomē apstiprināta darba vadītāja vadībā. Tā izstrādes gaitā students apkopo dažādos studiju kursos 
un mācībās apgūtās teorētiskās zināšanas. Izmantojot šīs zināšanas, studenti veic praktiskus 
pētījumus. Maģistra darbam jāapliecina studenta spēja un prasme integrēt dažādos studiju kursos 
apgūtās teorētiskās zināšanas, studiju procesā iegūtas prasmes un iemaņas, izmantot tās praktiskos 
pētījumos, izstrādāt ieteikumus pētījuma rezultātu ieviešanai praksē.  

Prakse notiek NATO, NAA, Baltijas Aizsardzības koledžā un Nacionālo bruņoto spēku štābos 
un Aizsardzības ministrijās pieredzējušu virsnieku un ierēdņu vadībā. Prakses mērķis ir studiju 
procesā radīt iespēju studentiem praktizēties štāba virsnieka un Aizsardzības ministrijas ierēdņa 
profesijai nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvē reālā militārā vidē, vienlaikus apgūstot arī jaunas 

                                                           
1 eksāmens 
2  ieskaite 
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profesionālajā darbībā nepieciešamas teorētiskās zināšanas saistībā ar konkrēto darba vidi. Studiju 
programma paredz 2 prakses. 

Pirmā prakse tiek plānota 1. studiju gada 1. semestrī. Tā ir plānota kā taktiskie vingrinājumi 
NATO štābos.  

Prakses mērķis ir nostiprināt studentu iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas NATO 
operacionālā plānošanas procesa un funkciju sadales pamatprincipos. 

Otrā prakse tiek plānota 1. studiju gada 2. semestrī. Tās mērķis ir nostiprināt studentu iegūtās 
teorētiskās un praktiskās zināšanas multinacionālo apvienoto taktisko grupu operāciju plānošanā. 

2. Studiju programmas salīdzinājums ar citām NATO valstu studiju 

programmām 

Ņemot vērā, ka 62% studiju programmas apjoma ir ar militāro drošību saistītie studiju kursi, 
Nacionālās aizsardzības akadēmijas programma tiek salīdzināta ar divām pēc satura līdzīgām studiju 
programmām ārvalstīs: Lietuvas Militārās akadēmijas un Kanādas Karaliskās militārās koledžas 
studiju programmām. Šīs programmas pārstāv abus no galvenajiem militārās izglītības modeļiem, 
kādi ir pieņemti vairākumā no NATO dalībvalstīm, kā arī daudzās citās valstīs. 

2.1. Kanādas Karaliskās militārās koledžas programma 

Studiju programma ir pilna laika studijām studentiem ar iepriekš iegūtu militāro un civilo 
izglītību. Studiju laikā studenti apgūst galvenokārt militāros mācību priekšmetus. Pēc kursa 
sekmīgas beigšanas absolventiem tiek piešķirts maģistra grāds militārajā drošībā.  

Studiju kopējais ilgums – 1gads. Studijas sadalītas divos blokos: 
1) teorētisko pamatzināšanu apguve: vadība, pārvalde un valsts drošība; 
2) specialais bloks militārajā drošībā. 
Pirmajā posmā notiek aktīva sadarbība ar Toronto Universitāti par vadības un valsts drošības 

jautājumiem. Abu posmu laikā bez mācību programmā paredzētajiem priekšmetiem tiek organizētas 
obligātas papildu aktivitātes militārās drošības jomā. Pašmācībām tiek veltīts daudz laika, 
neraugoties uz to, ka ir liels kontaktstundu īpatsvars. Kursa absolvēšana dod tiesības turpināt studijas 
doktorantūrā izvēlētajā specialitātē. 

2.2. Lietuvas Republikas Militārā akadēmija 

Studiju programma paredzēta pilna laika studijām studentiem ar iepriekš ,iegūtu militāro 
izglītību. Studiju laikā studenti apgūst galvenokārt tikai personāla vadības un ekonomikas 
priekšmetus. Pēc kursa sekmīgas beigšanas absolventiem tiek piešķirts maģistra grāds personāla 
vadībā.  

Studiju kopējais ilgums – 1,5 gadi. Studijas sadalītas divos – obligāto un izvēles priekšmeta – 
blokos. Pašmācībām tiek veltīts daudz laika, neraugoties uz to, ka ir liels kontaktstundu īpatsvars. 
Kursa absolvēšana dod tiesības turpināt studijas doktorantūrā izvēlētajā specialitātē. 

Nacionālās aizsardzības akadēmijas programma „Militārā vadība un drošība” tiek salīdzināta ar 
2 studiju programmām ārvalstīs:  

1) Kanādas Karaliskās militārās koledžas programma „Militārā drošība”; 
2) Lietuvas Militārās akadēmijas studiju programma „Personāla vadība”. 

 

Nr. Kritērijs 
 
NAA 

Kanādas Karaliskā 
militārā koledža  

Lietuvas  
Militārā akadēmija 

1. 
Studiju programmas apjoms 
(KP) 

60 60 60 

2. Studiju ilgums 3 semestri 2 semestri 3 semestri 

3. 
Studiju kursu īpatsvars (%), 
no tā 

67% 72% 74% 

3.1 
vispārizglītojošo kursu 
īpatsvars (%) 

12% 6% 33,1% 
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3.2. 
vadības un ekonomikas 
studiju kursi(%)  

26% 28% 66,9% 

3.3. militāro kursu īpatsvars (%) 62% 66% 
Militārie kursi nav ietverti 
studiju programmā 

4. Prakšu īpatsvars (%) kursa sastāvdaļa kursa sastāvdaļa nav 
6. Maģistra darbs (KP) 20  12  20 

 
NAA studiju programmas „Militārā vadība un drošība” galvenās atšķirības salīdzinājumā ar 

Kanādas un Lietuvas akreditētajām studiju programmām: 
NAA studiju programma dod zināšanas gan militārajā vadībā un drošībā, gan noteiktā militāro 

apvienoto operāciju specializācijā, bet abās minētajās augstskolās vairāk pievērš uzmanību vai nu 
vienai, vai otrai nozarei. 

NAA studiju programmā ir lielāks specializēto kursu īpatsvars militārajā un valsts drošībā.  
Studiju programmā galvenais uzsvars tiek likts uz militāro apvienoto operāciju vadīšanu un 

valsts drošību, bet abās minētajās augstskolās uz bruņoto spēku personāla vadīšanu, kā arī militāro 
operāciju organizāciju. 

Militāro kursu bloks: 
4.1. Kanādā uzsvars likts uz militāro operāciju organizēšanu un to drošību; 
4.2. 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) standartiem. 
 

Apguves līmenis Vērtējums Skaidrojums 
Aptuvena 
ECTS atzīme 

10 izcili (with istinction) A 
Ļoti augsts 

9 teicami (excellent) A 
8 ļoti labi (very good) B 

Augsts 
7 labi (good) C 
6 gandrīz labi (almost good) D 

Vidējs 
5 viduvēji (satisfactory) E 
4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

Zems 
3–1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 

 
10 (izcili) – zināšanas, kas pārsniedz studiju programmas prasības, liecina par patstāvīgiem 

pētījumiem un problēmu dziļu izpratni; 
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; 
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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. 

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 zināšanas 20 kredītpunktu apjomā. Kredītpunkts ir atsevišķu studiju priekšmetu, kursu vai 
citu studiju veidu, kā arī studiju programmas izpildes, studenta darba apjoma mērvienība. Viens 
kredītpunkts atbilst studenta 40 akadēmisko stundu studiju darba apjomam vai vienai prakses 
nedēļai. No tām studējošo patstāvīga darba apjoms atbilstoši mācību kursu nosacījumiem ir 35 līdz 
40% - 16 akadēmiskās stundas. Lekcijas ir vismaz 40%, bet semināri, grupu darbi, praktiskās 
nodarbības u.c. līdz 60%. 

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

Ņemot vērā, ka ir ierobežots auditoriju stundu skaits un nepietiekams nodrošinājums ar mācību 
literatūru, studijas organizētas, izmantojot Baltijas Aizsardzības koledžas materiāltehnisko bāzi 
saskaņā ar trīs Baltijas valstu 24.03.1999. starptautisko vienošanas par Baltijas Aizsardzības koledžu. 
(6.pielikums). 

Baltijas Aizsardzības koledžai (BAK) ir vairāk nekā 10 sindikātu telpas, katrā no tām var 
uzņemt 8 studentus. Katra sindikātu telpa ir pilnībā aprīkota ar interneta pieslēgumu, un studentiem 
un docētājiem ir pieejams viss parastais universitātes līmeņa IT atbalsts, piemēram, iespēja izmantot 
PowerPoint vai video konferences.  

Papildus sindikātu telpām BAK uztur vairākas lielas konferenču telpas, kas ir piemērotas darba 
grupu un pasākumu vadīšanai.  

Baltijas Aizsardzības koledžai ir bibliotēka ar vairāk nekā 14 000 darbu sējumiem par militāro 
teoriju, vēsturi un drošības jautājumiem. Turklāt bibliotēka abonē vairākus no nozīmīgākajiem 
žurnāliem, kas apskata aizsardzības un drošības jautājumus.  

Papildus BAK bibliotēkai visiem studentiem un docētājiem ir pilna pieeja Tartu Universitātes 
bibliotēkai, kura atrodas piecu minūšu gājiena attālumā no Baltijas Aizsardzības koledžas. 

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

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

Šajā programmā studējošajiem kā svarīgākā īpašība, kas jāattīsta un jāpilnveido, ir spēja būt 
līderim un prasme strādāt 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 BAK 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 
BAK 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 NATO štābos, Nacionālo bruņoto spēku struktūrvienībās, 
aizsardzības ministrijās un vietējos uzņēmumos.  

Katrā semestrī ir paredzēti viens vai vairāki semināri, ko studējošie veic individuāli vai grupās 
un aizstāv, uzstājoties auditorijas priekšā. Katra kursa noslēgumā studējošie kārto rakstisku vai 
mutisku ieskaiti vai eksāmenu. Atsevišķu kursu pārbaudījumu formas sīkāk izklāstītas to aprakstos.  

Mācībspēku 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 pētnieciskajā darba. 

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.  

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.  
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VII. STUDĒJOŠIE 

1. Studējošo skaits programmā 

Studiju programma tika atvērta 2010.gada 10.februārī, un studiju programmā imatrikulēti 27 
klausītāji. Katru gadu studiju programmā vidēji tiek plānots uzņemt 20-25 klausītājus (studentus). 

2. Absolventu skaits 

Pirmie absolventi pilnu studiju programmu „Militārā vadība un drošība” ar kvalifikāciju „NBS 
vecākais virsnieks” absolvēs 2011./2012. akadēmiskajā gadā. 

Pirmie absolventi studiju programmu „Militārā vadība un drošība” ar kvalifikāciju „maģistrs 
militārajās zinātnēs” absolvēs 2010. akadēmiskajā gadā.  

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. Anketās ir iekļauti 
jautājumi par kursa tēmām un to atbilstību attiecīgajam kursam, iegūto zināšanu un prasmju 
noderība, lekciju, praktisko darbu un patstāvīgā darba nozīmes novērtējums, iespējas konsultēties ar 
pasniedzēju, tehniskā nodrošinājuma vērtējums un iespēja brīvā formā veidot savus ieteikumus kursa 
uzlabošanai. Anketā par docētāja darbu studenti izvērtē docētāju no profesionālās kompetences 
viedokļa, prasmes izraisīt interesi par mācību kursu, spēju sasaistīt teoriju ar praksi, darba 
organizācijas prasmi, attieksmi pret studentiem un citas. Anketas ļauj izvērtēt studentu vērtējumu par 
kursu, tā saturu un docētāja sadarbību ar studentiem, kā arī atbilstību konkrētā kursa lasīšanai no 
studentu viedokļa. Atvērtie jautājumi ļauj studentiem izteikt ierosinājumus, norādīt uz docētāja 
vājajām un stiprajām vietām, kam pievērst papildu uzmanību.  

VIII. AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ NODARBINĀTĀ 
AKADĒMISKĀ PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS 

1. Akadēmiskā personāla novērtējums un skaits 

Programmas īstenošana tiek nodrošināta ar akadēmisko personālu, kam ir nepieciešamā 
kvalifikācija attiecīgajā studiju priekšmetā un kas nodarbojas ar zinātnisko vai zinātniski metodisko 
darbu. Daļai studiju kursu docētāju ir pedagoģiskā izglītība, zinātniskais vai maģistra grāds, 
ilggadēja darba pieredze nozarē. Studiju programmā iesaistīto docētāju CV sk. 9. pielikumā. 

Sīkāka informācija par NAA pasniedzējiem, arī BAK docētājiem, kas pasniedz specializētos 
priekšmetus, sniegta tabulā. 

NAA studiju programmā ir iesaistīti: 1 habilitētais doktors, 7 doktori un 7 maģistri. 
 

Docētāji studiju programmā „Militārā vadība un drošība” 
 
Nr.
p.k. 

Docētājs Kvalifikācija Studiju kursa nosaukums Darba vieta 

1 2 3 4 5 

1. 
Krēsliņš Kārlis 
 

Dr.habil. 
 Programmas direktors. Krīzes 
vadība 

Pamatdarbā 

2. 
Džeims Korums 
(James Sterling 
Corums) 

Dr.. 
Militārā teorija, stratēģiskā 
domāšana un militārā vēsture 

Pamatdarbā 
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3. 
Molis Arūns  
(Molis Arunas) 
 

Dr. 
Eiropas drošības politika. Baltijas 
drošība. Militārā ekonomika un 
tehnoloģijas., Apvienotas operācijas 

Pamatdarbā 

4. 
Asta Maskaļūnaite 
(Asta Maskaliunaitė) 
 

Dr. 
Eiropas drošības politika. Baltijas 
drošība  un neregulārā karadarbība, 
Apvienotas operācijas 

Pamatdarbā 

5. 
Mika Juha Kertunens 
(Kerttunen Mika Juha) 
 

Dr. 
Eiropas drošība, Militārā teorija, 
stratēģiskā domāšana. 

Pamatdarbā 

6. 
Zdzislavs Sļiva 
(Sliwa  Zdzislaw) 
 

Dr. 
Militārā zinātne,  Militārā 
ekonomika un tehnoloģijas., 
Apvienotas operācijas 

Pamatdarbā 

7. 
Ēriks Elans Sibuls 
(Eric Allan Sibul) 
 

Dr. 

Militārā teorija, stratēģiskā 
domāšana un militārā vēsture, 
Aizsardzības ekonomika un 
tehnoloģijas, Apvienotas operācijas 

Pamatdarbā 

8. 
Valentīns Abramovs 
(Valentins Abramovs) 

Dr.. 
Resursu plānošana un projektu 
vadība 

Pamatdarbā 

9. 
Korols Teodors Peterfī  
(Peterfi C.Carol-
Teodor) 

Maģ. Militārās operācijas un plānošana Pamatdarbā 

10. 
Olavs Džaens 
(Olavi Janes) 

Maģ. Operacionālā tiesvedība Pamatdarbā 

11. 
Gundars Rezevskis 
(Gundars Rezevskis) 

Maģ. 
Apvienotas operācijas. 
Multinacionālo apvienoto taktisko 
grupu operāciju plānošana 

Pamatdarbā 

12. Didzis Nīmants,  Maģ. 
Stratēģiskā domāšana, lēmumu 
pieņemšanas process  

Pamatdarbā 

13. 
Frederiks Labarē 

(Frederic Labarre) 
 

Maģ. 
Stratēģiskā domāšana, starptautiskā 
politika lēmumu pieņemšanas 
process 

Pamatdarbā 

14. 
Viljams Ronalds la 
Grons (William Ronald 
La Grone) 

Maģ. 
Apvienotas operācijas. 
Multinacionālo  apvienoto taktisko 
grupu operāciju plānošana 

Pamatdarbā 

15. 
Semuels Viljams 
Kasmuss  (Casmus 
Samuel William) 

Maģ. 

Krīzes reaģēšanas operācijas. Miera 
uzturēšanas operācijas. Kaujinieku 
karadarbība  un pret-kaujinieku 
operācijas 

Pamatdarbā 

 

2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība 

Docētāju profesionālā kvalifikācija un kompetences līmenis atbilst Militārās vadības 
programmas mērķiem un uzdevumiem. Akadēmiskā personāla zinātniskās biogrāfijas (9.pielikumā). 

 

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 
tālāk minētās prasības: 

 
Katedras vadītāja (profesora, asociētā profesora) amats. 
1. Profesionālā pieredze - ne mazāk kā 10 gadu profesionālā dienesta pieredze. 
2. Izglītība:  
2.1. militārā - Vecāko štāba virsnieku kurss; 
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2.2. civilā – doktora grāds; 
2.3. kvalifikācijas (specializācijas) kursi - augstskolas pasniedzēju darba organizācija. 
3. Valodas zināšanas - angļu STANAG 3-2-3-2. 
Asociētā 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. 
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 - Jaunāko 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. 

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

Latvijā ir zinātnisks žurnāls par drošību un aizsardzību – „Militārais Apskats”. NAA ir 
piedalījusies tā izveidē. 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. Redakcijas kolēģiju vada AZPC vadītājs. NAA 
personāls aktīvi gatavo un publicē šajā žurnālā savus pētījumus militārās zinātnes jomā un piedalās 
žurnāla satura veidošanā.  

Kopš 1998.gada AZPC ir organizējis izpildi un piedalījies vairāk nekā 20 Aizsardzības 
ministrijas pasūtītos pētījumu 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.  

2007.gadā akadēmiskais personāls ir piedalījies 21 semināru un konferenču darbā (no tiem 
deviņos 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 2008.gadā ir organizējis 4 
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. 

IX. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRAS 
NODROŠINĀJUMS 

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 līdzekļiem”. 

Studiju vietas bāzes izmaksas 2009./2010. gadā ir Ls 1627. Tā kā profesionālā maģistra studiju 
programma „Militārā vadība un drošība” ir ieviesta arī Baltijas Aizsardzības koledžā, daļu no 
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priekšmetiem pasniegs BAK pasniedzēji BAK telpās. Maksa par studijām BAK ir paredzēta no NBS 
un NATO budžeta līdzekļiem. 

Papildu BAK studiju vietas bāzes izmaksas 2009./2010. ir EUR 3000 un EUR 28000. Tās ir 
paredzētas militārajiem pētījumiem un studējošo atbalstam. 

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. 

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 
2008.gada janvārim ir sagatavoti un izdoti 49 mācību līdzekļi, kurus izmanto studiju programmas 
apguvē.  

Taktikas simulācijas trenažieris (TSC) ir ar datorizētu vadības un informācijas programmu. 
Simulācijas programmas dod iespēju maksimāli tuvināt reālitātei apvienoto operāciju plānošanas un 
vadīšanas procesu. 

Praktisko nodarbību vadīšanai tiek izmantots NAA TSC un BAK TSC. 
Vadības un politisko zinību katedras 1 specializētā klase ir aprīkota ar vizuālajiem uzskates 

līdzekļiem. Kara medicīnas apguvei tiek izmantoti manekeni. Ir izveidots karšu arhīvs, kurā uzglabā 
un sagatavo kartes ar papildinformāciju kara mākslas vēstures un militārās vides studijās. Katedrā ir 
neliela videotēka ar materiālu katedras profila priekšmetos. 

Tehnisko zinātņu katedra ir nodrošināta ar 2 datorklasēm (15 vietas katrā). Abās ir interneta 
pieslēgums, tomēr jāatzīst, ka datortehnika ir morāli novecojusi. Ir uzsākta klašu modernizācija.  

Sporta katedra ir nodrošināta ar aprīkotu sporta spēļu, smagatlētikas un NATO valstīs 
pieņemtajiem standartiem atbilstošu modernu šķēršļu joslu. 

Visas katedras izmanto NAA aprīkotās auditorijas, kuras standartizēti ir nodrošinātas ar 
datortehniku, audio un video tehniku, kodoskopiem un videoprojektoriem. 

NAA Militārās informācijas biroja bibliotēka piedāvā plašu militārās literatūras un periodisko 
izdevumu krājumu. 2008.gada sākumā bibliotēkas fonds bija nedaudz vairāk kā 46000 
iespiedvienību. Lasītājiem pieejami mācību, zinātniskās un daiļliteratūras abonementi, lasītava un 
videotēka. Elektroniskais katalogs tiek veidots kopš 1999.gada sistēmā „Alise”. Tiek veidots arī 
militārās 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; tas ļauj saņemt nepieciešamo literatūru no citiem 
krājumiem. Kopš 1994.gada bibliotēka ir Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas locekle, viena 
no šīs organizācijas dibinātājām. 

Specializēto kursu materiālā bāze atbilst mācību procesa mērķiem. Baltijas Aizsardzības 
koledžai ir bibliotēka ar vairāk nekā 14000 darbu sējumiem par militāro teoriju, vēsturi un drošības 
jautājumiem. Turklāt bibliotēka abonē vairākus no nozīmīgākajiem žurnāliem, kas apskata 
aizsardzības un drošības jautājumus. Bibliotēkai ir pieeja arī divām tiešsaistes datu bāzēm, kas 
nodrošina studentus ar daudziem nozīmīgākajiem žurnāliem par drošības jautājumiem.  

Tartu Universitātes bibliotēkā atrodas vairāk nekā 4,5 miljoni sējumu, kā arī ir vairāku datu 
bāzu un žurnālu abonements, ko BAK studenti un docētāji var izmantot saviem pētījumiem. 

Kopumā studiju nodrošinājumu ar materiāltehnisko bāzi var vērtēt kā labu. Turpinās materiālās 
bāzes uzlabošana un pilnveide. Ir pabeigts mācību korpusa kapitālais remonts un uzsākta mācību 
klašu un auditoriju aprīkošana ar moderniem audiovizuāliem un tehniskiem līdzekļiem. 

http://www.alises.lv/
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X. ĀRĒJIE SAKARI 

1. Sadarbība ar darba devēju 

Studiju programmas „Militārā vadība un drošība” absolventi ir nodrošināti ar dienesta (darba) 
vietām Nacionālo bruņoto spēku vienībās, NATO štābos un aizsardzības ministrijās. Absolvējot 
Nacionālo aizsardzības akadēmiju, absolventi iegūst maģistra grādu militārajā zinātnē.  

Studiju programmas saturs tika izstrādāts, pamatojoties uz NATO, aizsardzības ministriju un 
NBS vienību komandieru ieteikumiem un normatīvajiem aktiem. Pozitīvi tiek vērtēts arī tas, ka 
studiju programma absolventiem dos zināšanas ne tikai militārajā jomā, bet arī valsts un militārajā 
drošībā. Līdz šim nekur netika gatavots apakšvienību personālsastāvs, komandējošais sastāvs 
bruņoto spēku drošības jautājumos. Studenti praktizēsies ar Baltijas valstu ministriju saskaņojumu 
noteiktajās NBS struktūrvienībās, štābos vai ministriju departamentos. 

2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām  

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija ir Latvijas Republikas valsts militārās izglītības 
iestāde Aizsardzības ministrijas struktūrā. Tās galvenais uzdevums ir kvalificētu virsnieku 
sagatavošana dienestam Nacionālajos bruņotajos spēkos. 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 Latvijas Universitāti 
(sk. 7. pielikumā). Dokuments apliecina, ka gadījumā, ja augstākās izglītības programma tiek 
likvidēta, pieteicējs, t.i., Latvijas Universitāte, attiecīgo augstākās izglītības programmu studējošiem 
dos iespēju turpināt izglītības ieguvi profesionālā maģistra studiju programmā politikas zinātnē. 

XI. AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS  

ATTĪSTĪBAS PLĀNS 
Nacionālās aizsardzības akadēmijas profesionālās maģistra studiju programmas „Militārā 

vadība un drošība” nozarē „Valsts aizsardzības struktūru vadītājs”, attīstības plāns ir pakārtots tās 
mērķim – nodrošināt uz zinātņu pamatiem veidotas profesionālās maģistra studijas, sagatavot 
vispusīgi attīstītus virsniekus un ierēdņus dienestam Nacionālajos bruņotajos spēkos, NATO štābos 
un aizsardzības ministriju departamentos. 

Studiju programma veidota saskaņā ar NATO un NBS ilgtermiņa attīstību plānu un speciālistu 
pieprasījuma vēsturisko attīstību. 

Programmas misija – kreatīvu, NBS ilgtermiņa attīstībā ieinteresētu, pielāgoties spējīgu 
speciālistu sagatavošana, kas nodrošinās industrijas attīstību. 

Programmas vīzija pēc 10 gadiem – kvalitatīva profesionālā maģistra studiju programma, kurā: 
a) 50% studenti piedalās starptautiskajās un NBS rīkotajās mācībās;  
b) praktizējas NATO vienībās un Aizsardzības ministrijā, kurā pēc augstskolas beigšanas 

turpinās militāro dienestu; 
c) studenti piedalās augstskolas izsludinātajos militārās zinātnes projektos; 
d) programma tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Universitāti un citām radniecīgām studiju 

programmām Latvijā un ārvalstīs metodikas un prakses jautājumos; 
e) iesaistīti vieslektori no citām ārzemju militārajām augstskolām. 

XII. Pašnovērtējums - SVID analīze 
Programmas stiprās puses: 
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1) mācību spēkiem ir ilggadēja praktiskā pieredze dienestā NATO štābos NBS; 
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 mācīt priekšmetus angļu valodā; 
11) studenti ir nodrošināti ar stipendijām, komandējuma naudu, uzturnaudu, formas tērpu un 

kopmītnēm; 
12) kadetiem nodrošināta prakse un pēc studiju programmas absolvēšanas - dienesta vieta; 
13) iespēja turpināt studijas LU vai Tartu Universitātēs doktorantūrā. Tuvākajos gados NAA 

plāno veidot un licencēt doktorantūru. 
 
Programmas vājās puses: 
1) nepietiekams mācību procesa nodrošinājums ar modernu bruņojumu, ekipējumu un citiem 

tehniskajiem līdzekļiem; 
2) kursa norise vairāk ir angļu valodā; 
3) pārāk ilgstošs prakses saskaņošanas process ar NATO struktūrām. 
 
Programmas iespējas: 
1) atsevišķās mācību disciplīnās iesaistīt vieslektorus no citām ārvalstu militārajām 

augstskolām; 
2) piedalīties studējošo apmaiņas programmās ar citu valstu militārajām augstskolām; 
3) izmantot pasniedzēju zinātniskā kolektīva potenciālās iespējas veikt zinātniskus pētījumus 

militārajā zinātnē. 
 
Programmas draudi: 
1) iespējama akadēmiskā personāla kvalifikācijas pazemināšanās, jo NBS ir ierobežots 

kvalificētu speciālistu daudzums, kuriem ir atbilstoša akadēmiskā izglītība pedagoģiskajam darbam 
NAA un BAK; 

2) kvalificētu pasniedzēju aiziešana civilajās struktūrās. 
3) finansēšanas apjoma samazinājums ekonomikas krīzes laikā.  
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1. PIELIKUMS: NAA SENĀTA SĒDES PROTOKOLU IZRAKSTS 
 



 

IZRAKSTS 
 

 

LATVIJAS 
NACIONĀLĀS  AIZSARDZĪBAS  AKADĒMIJAS 

 SENĀTS 
Reģ. Nr.90000064180, Ezermalas iela 6/8, Rīga LV-1014, tālr. 67076868, Fax. 67076888 

E -pasts post@naa.mil.lv, karliskreslins@mil.lv 

 

Senāta sēdes 
protokols  

 
 
2007.gada 14. novembrī       Nr. 2/2007 
Rīgā 
 

 
4. NAA studiju programmu akreditācijas stratēģija – prezentē AZPC vadītājs K.Krēsliņš. 

 
Priekšlikums(K.Krēsliņš): balstoties uz Militāro zinātni un profesijas standartu Nacionālo bruņoto spēku 
virsnieks sākotnēji licenzēt Militārās vadības bakalaura un maģistra akadēmiskās studiju programmas ar 
trijām specialitātēm: SZS, JS un GS virsnieks. Militāro izglītību visām specialitātēm nodrošina NAA, bet JS 
un GS virsnieku sagatavošana notiek kopā ar civilajām augstskolām (JA un RAI). NAA pērk noteiktu 
kredītpunktu skaitu no civilajām augstskolām, lai nodrošinātu NBS virsnieku BA un MA studiju programmas 
dažādās specialitātēs. 
Balsojums:  PAR – 14;  PRET - nav ; ATTURAS – 1. 

 
Lēmums Nr. 4: ieviest un licenzēt Militārās vadības bakalaura un maģistra akadēmiskās studiju programmas 
ar trijām specialitātēm: SZS, JS un GS virsnieks. 
 
 
 
 
Senāta priekšsēdētājs    (paraksts)  K.Krēsliņš 
  
Senāta sekretāre    (paraksts)  L.Tīģere 
 
 
 
IZRAKSTS PAREIZS 
Senāta sekretāre 
_________L.Tīģere 
Rīgā, 14.04.2010. 
 
 

IZRAKSTS 
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LATVIJAS 
NACIONĀLĀS  AIZSARDZĪBAS  AKADĒMIJAS  

SENĀTS 
Reģ. Nr.90000064180, Ezermalas iela 6/8, Rīga LV-1014, tālr. 67076868, Fax. 67076888 

E -pasts post@naa.mil.lv, karliskreslins@mil.lv 

 

Senāta sēdes 
protokols  

 
 
20010.gada 26. martā         Nr. 20/2010 
Rīgā 
 

 
3. NAA maģistra studiju programmas „Militārā vadība un drošība” akreditācijas dokumenti. 
 

K.Krēsliņa priekšlikums: 
1) Apstiprināt Džeimsu S. Korumu (James S. Corum) kā maģistra studijas programmas direktora vietnieku. 

Balsojums: par- vienbalsīgi. 
Lēmums Nr. 3: apstiprināt Džeimsu S. Korumu (James S. Corum) par maģistra studijas programmas direktora vietnieku. 
 
K.Krēsliņa priekšlikums: apstiprināt maģistra profesionālās studiju programmas „Militārā vadība un drošība” pašnovērtējuma ziņojumu. 
Balsojums: par- vienbalsīgi 
Lēmums Nr. 4: apstiprināt maģistra profesionālās studiju programmas „Militārā vadība un drošība” pašnovērtējuma ziņojumu. 
 
K.Krēsliņa priekšlikums: apstiprināt Mācību padomes lēmumu par personāla, kas mācīsies pēc individuālām maģistrantūras studiju 
programmas apguves plāniem, imatrikulēšanu NAA maģistra studiju programmā „Militārā vadība un drošība”. 
Balsojums: PAR: 16, PRET: 1, ATTURAS: nav. 
Lēmums Nr. 5: apstiprināt Mācību padomes lēmumu par imatrikulēšanu NAA Maģistra studiju programmā „Militārā vadība un drošība”, 
personālu, kas mācīsies pēc individuālām maģistrantūras studiju programmas apguves plāniem. 
 
Senāta priekšsēdētājs    (paraksts)  K.Krēsliņš 
  
Senāta sekretāre    (paraksts)  L.Tīģere 
 
IZRAKSTS PAREIZS 
Senāta sekretāre 
_________L.Tīģere 
Rīgā, 14.04.2010. 
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2. PIELIKUMS: NAA AKREDITĀCIJAS LAPA 
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3. PIELIKUMS: NAA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS 
IZGLĪTĪBAS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS „MILITĀRĀ 

VADĪBA UN DROŠĪBA” LICENZĒŠANAS LAPA 
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4. PIELIKUMS: PROFESIJAS STANDARTS PS 0373 NACIONĀLO 
BRUŅOTO SPĒKU VIRSNIEKS 
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SASKAŅOTS Profesionālās 
izglītības un nodarbinātības 

trīspusējās sadarbības komisijas  
2006. gada 

7. jūnija sēdē protokols Nr.4 

PROFESIJAS STANDARTS 

Reģistrācijas numurs PS 0373 

Profesija Nacionālo bruņoto spēku virsnieks 

Kvalifikācijas līmenis 5 

Nodarbinātības apraksts NBS virsnieks pilda dienestu Nacionālos 

bruņotos spēkos, veic tam uzticētos 
pienākumus un uzdevumus kā miera, tā 
krīzes vai militārā konflikta laikā, ievērojot 
valsts likumdošanas un militāro reglamentu 
prasības, augstākstāvošu štābu un 
komandieru pavēles un rīkojumus 



 

32 

Pienākumi un uzdevumi 
 

Pienākumi Uzdevumi 
Vadīt padotās struktūrvienības 
personālsastāvu 

-miera laikā plānot un organizēt padotās 
struktūrvienības mācības un sadzīvi;  
-krīzes vai militārā konflikta laikā prasmīgi 
vadīt padotās struktūrvienības un veikt 
kaujas uzdevumu izpildi. 

Nodrošināt augstākstāvošu štābu un 
komandieru doto uzdevumu izpildi 

-analizēt saņemtos uzdevumus un pavēles, 
plānot to izpildi, pieņemt un formulēt savu 
lēmumu, kā arī nodrošināt tā izpildi; 
-saskatīt būtiskākos no vairākiem 
vienlaicīgi veicamajiem uzdevumiem,   
organizēt to izpildi prioritātes secībā. 

Nodrošināt sadarbību starp jūras, gaisa un 
sauszemes spēkiem 

-zināt gaisa, jūras un sauszemes spēku 
savstarpējo sadarbību nacionālajās, 
starptautiskajās un NATO operācijās. 

Zināt Nacionālo bruņoto spēku vispārīgo 
struktūru un funkcijas 

-zināt Nacionālo bruņoto spēku vienību 
uzdevumus un bruņojumu. 

Zināt militāro likumdošanu un reglamentus 
un prast tos pielietot ikdienas dienestā 

-zināt, prast pielietot un izmantot militāro 
reglamentu prasības; 
-izskaidrot un pielietot Kara likuma prasības; 
-pārzināt NATO un nacionālos tiesību   aktus 
dienesta pienākumu veikšanai nepieciešamajā 
jomā; 
-pārzināt darba drošības un darba 
likumdošanas prasības. 

Zināt Nacionālajos bruņotajos spēkos esošos 
individuālos ieročus un to munīciju 

-Pārzināt bruņojumā esošos kolektīvos un 
individuālos ieročus un to munīciju (ieskaitot 
citu valstu),zināt to tehniski-taktiskos 
rādītājus(TTR) prast tos pielietot, uzglabāt 
veikt apkopi; 
-zināt drošības noteikumus lietojot 
individuālos ieročus; 
-prast organizēt un vadīt šaušanas 
nodarbības atbilstoši LV likumdošanai un 
NBS reglamentu prasībām. 
-Organizēt padoto audzināšanas darbu un 
nodrošināt augstu militāro disciplīnu savā 



 

33 

 
-pārzināt padotā kolektīva personālsastāvu, karavīru 
individuālās īpašības un 
profesionālās spējas; 
-plānot un vadīt pasākumus militārās disciplīnas nostiprināšanai 
plaši pielietojot individuālā darba metodes; 
-audzināt karavīrus ar personīgo piemēru; 
-plānot un organizēt padoto karavīru 
atpūtu un kultūras pasākumus; 
-saliedēt kolektīvu, stiprināt 
savstarpējo uzticēšanos un 
biedriskumu tajā. 
 
 
 
 

Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi 
 
Nepieciešamība vadīt padoto militāro kolektīvu dažādos, pastāvīgi mainīgos 
apstākļos: 

• Miera, krīzes un militārā konflikta laikā, kā arī starptautiskās operācijās, 
• Jebkādos klimatiskajos apstākļos un diennakts laikā, 
• Uz sauszemes, jūrā un gaisā, 
• Paaugstinātas fiziskās un psiholoģiskās slodzes un stresa apstākļos, 
• Paaugstinātas bīstamības apstākļos, ieskaitot dažādu ieroču pielietošanu 

un karadarbības laikā, 
• Neviendabīgā un pastāvīgi mainīgā kolektīvā, 
• Komunikācija nacionālajā un starptautiskajā līmenī, 
• Organizatoriskie faktori-darbs tiek veikts individuāli vai darba 

grupas sastāvā. Darba grupās var vadīt 3. un 4. profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa padotos. Kā dienesta vadītājs var vadīt arī citus 5. 
profesionālā līmeņa padotos. 

Nepieciešama nepārtraukta profesionālā pilnveidošanās, lai pielāgotos 
specifisko pienākumu izmaiņām dienesta gaitā. 

Īpašas prasības atsevišķu uzdevumu veikšanai 
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 Militārajam dienestam (nozarei) atbilstošas veselības prasības, 
 Atbilstoša prasībām fiziskā un psiholoģiskā sagatavotība, 
 Spēja vadīt padoto personālsastāvu krīzes vai militārā konflikta gadījumā, 

ieskaitot masveida iznīcināšanas ieroču pielietošanas gadījumā, 
 Jābūt gatavam nepieciešamības gadījumā uzņemties un veikt 

 augstākstāvoša komandiera pienākumu izpildi. 

 

 

Prasmes 

Kopīgās profesionālās 
prasmes 

Vispārējās prasmes un 
spējas 

Specifiskās prasmes 
profesijā 

   

•izprast valsts drošības un •strādāt grupā / komandā •izprast un orientēties ar 

aizsardzības spēju citu vadībā; valsts drošību un aizsardzību
nostiprināšanas, kā arī •vadīt grupas / komandas saistītajās doktrīnās, valsts un 

Bruņoto spēku attīstības darbu saņemtā uzdevuma militārajā likumdošanā; 
principus, likumsakarības vai nospraustā mērķa •izprast un analizēt Bruņoto 

un tendences; sasniegšanai; spēku attīstības ilgtermiņa un 

•izprast un orientēties ar •būt līderim, prasmīgi vadīt īstermiņa attīstības programmas; 
NATO saistītajos militārās 
sadarbības jautājumos; 

padoto kolektīvu; •pārzināt militārās taktikas 
jautājumus, prast tos izmantot 
dienestā; 

•pielietot iegūtās •efektīvi plānot un •analizēt apakšvienības 

teorētiskās zināšanas un organizēt savu darbu; uzdevumus, sistematizēt tos 

praktiskās iemaņas •plānot padotā kolektīva atbilstoši prioritātēm, plānot 
personālsastāva vadīšanā; darbu un vadīt tā izpildi; un nodrošināt to izpildi; 
•izprast un orientēties •pastāvīgi pilnveidot savas •prast izmantot visu 

pasaules un Latvijas profesionālās un pēc apakšvienības rīcībā esošo 

politiskajos un nepieciešamības fiziskās tehniku, bruņojumu un 

ekonomiskās attīstības sagatavotības līmeni; ekipējumu, kā arī apmācīt 
procesos; •analizēt, sistematizēt, padotos karavīrus to 
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 sintezēt un pielietot iegūto ekspluatācijā; 
•prast formulēt problēmu informāciju; •pielietot standartizētās 

un veikt situācijas •izmantot modernās datu operatīvās procedūras; 
prognozi; ieguves un apstrādes, kā arī •nodrošināt kopējo darbību 

•noteikt un izvēlēties sakaru tehnoloģijas; starptautisko miera uzturēšanas 

racionālos dienesta •sagatavot prezentācijas un uzdevumu veikšanā; 
darbības veidus, sniegt tās; •izprast psiholoģiju un 

pamatojoties uz vadīšanas •stingri ievērot morāles pedagoģiju un prast pielietot 
informatīvās sistēmas normas, likumdošanas tās militārajā vidē; 
darbības analīzes prasības; •pazīt un pārzināt padoto 

rezultātiem; •organizēt sadarbību ar personālsastāvu; 
•prast strādāt starptautiskā valsts un sabiedriskajām •rūpēties par padotā Personāl 
lietišķā vidē. institūcijām, masu sastāva veselību un darba 
 medijiem; aizsardzību; 
 •komunicēt sadarboties ar •uzturēt augstu morālo 
 padotajiem, kolēģiem un stāvokli un motivāciju; 
 sadarbības partneriem. •izrādīt iniciatīvu, spēt 
  pieņemt patstāvīgus lēmumus 
  un uzņemties atbildību; 
  •plānot un vadīt padotā vada 
  militāro apmācību 



 

 

GS virsniekiem: 
•pārzināt militāro un civilo 
gaisa kuģu kustības vadīšanas 
organizāciju un gaisa telpas 
izmantošanas optimizāciju; 
•prast racionāli nodrošināt 
gaisa telpas izmantošanu 
Gaisa un Pretgaisa operāciju 
veikšanai; 
•prast formulēt un risināt 
gaisa satiksmes vadīšanai, 
lidojuma veikšanai, pretgaisa 
aizsardzības un gaisa telpas 
novērošanai raksturīgās 
problēmas; 
•pielietot gaisa vai pretgaisa 
operācijas pamat procedūras; 
 spēt analizēt un novērtēt 
operatīvās un taktiskās gaisa 
vai pretgaisa aizsardzības 
situācijas; 
• spēt analizēt un novērtēt 
meteoroloģisko un sinoptisko 
datu un karšu informāciju; 
• prast izmantot modernās 
radioelektroniskās un satelītu 
automatizētās sistēmas gaisa 
telpas novērošanai; 
• lidot / tehniski apkalpot 
Gaisa kuģus apkalpessastāvu; 
• plānot un veikt lidojumus 
pēc esošiem normatīviem 
aktiem; 
• zināt, tehniski apkalpot un 
izmantot Gaisa novērošanas 
un Pretgaisa aizsardzības 
sistēmas; 
• pārzināt aviācijas un citas 
sakaru metodes. 
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JS virsniekiem: 
• ievērot starptautiskos jūras 
tiesību dokumentus, 
konvencijas un aktus; 
• novērtēt un pielietot saņemto 
hidrometeoroloģisko 
informāciju; 
• aprēķināt kuģa noturību, kā 
arī izmaiņas kuģa noturībā un 
peldspējā, uzņemot un 
izkraujot kravu; 
• plānot un vadīt padotā vada 
militāro apmācību; 
• zināt un prast vadīt karakuģa 
aizsardzību pretgaisa mērķiem, 
pret virsūdens mērķiem, pret 
zemūdens mērķiem, pret 
zemūdens diversiju spēkiem un 
līdzekļiem, pret masu 
iznīcināšanas ieročiem, pret 
teroristu uzbrukumu; 
• zināt un prast vadīt karakuģa 
pretmīnu operāciju veikšanu; 

• zināt un prast vadīt karakuģa 
manevrēšanu: kuģu grupas 
sastāvā; paaugstinātas sarežģītības 
apstākļos; krājumu papildināšana 
gaitā; operāciju laikā ar helikoptera 
dalību; kuģošana šaurumos vai 
sliktas redzamības apstākļos. 
• •zināt kuģa dzīvotspējas principus, 
prast rīkoties ar tehniskiem 
līdzekļiem un aprīkojumu cīņā par 
kuģa dzīvotspēju;  
• •pārzināt kuģa galvenos 
mehānismus un to darbības 
principus; 
•pārzināt JS saistošās protokola 
prasības(vizītes, pieņemšanas, 
oficiālie pasākumi utt.).oficiālie pasākumi utt.).
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Zināšanas 
 

Zināšanas    

1. 2. 3. 4. 
Svešvaloda   X 

Politoloģija  X  

Protokols un tradīcijas X   

Saskarsmes kultūra un komunikācijas prasmes   X 

Darbība ar ieročiem   X 

Lauka kaujas iemaņas un mazo vienību taktika  X  

Kaujas inženiernodrošinājums  X  

Militārā topogrāfija un orientēšanās   X 

Atbalsta ieroči to izmantošana kaujā   X 

Kaujas paņēmienu pielietošana  X  

Aizsardzība no masveida iznīcināšanas ieročiem   X 

Lietvedība  X  

Vadītāja prasmes un iemaņas   X 

Nodarbību vadīšana   X 

Administratīvie pienākumi   X 

Mazo vienību vadība kaujas apstākļos   X 

Standarta operatīvo procedūru pielietošana un to izpildes 
kontrole 

  X 

Štāba organizācija, pienākumi un štāba darba procedūras   X 

Gaisa, jūras un sauszemes spēku operācijas   X 

Militārā izlūkošana  X  

Vienību apgādes struktūra un darbība  X  

Militārie radiosakari   X 

Medicīnas nodrošinājuma pamati, pirmā palīdzība un 
higiēna 

  X 

Vides aizsardzības prasību ievērošana   X 

Vienību struktūra un organizācija   X 

Militārā likumdošana un reglamenti   X 

Ierindas mācība   X 

Militārā vēsture   X 

Fiziskā sagatavotība   X 
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Profesiju standarta darba grupas sastāvs: 

1. Dzintra Cibuļska, Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības 
Mācību departamenta Plānu un Programmu izstrādes pārvaldes Vecākā 
virsniece; 

2. Aigars Ignatjevs, Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības 
Mācību departamenta Plānu un Programmu izstrādes pārvaldes Vecākais 
virsnieks; 

3. Inga Prince, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Mācību daļas 
priekšniece; 

4. Andrejs Dudarevs,  Aeronavigācijas  inženieris,  Gaisa kuģu stūrmanis, 
Gaisa spēku štāba A-3 pārvaldes vecākais virsnieks; 

5. Jānis Sliede, Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku Flotiles Mīnu kuģu 
eskadras Mīnu kuģu diviziona mīnu tralera „Viesturs" elektro - mehāniskās 
komandas komandieris. 
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Profesijas standarta eksperti: 

1. 
2. 

Konsultanti: 

1. Uldis  Augstkalns,  Aizsardzības  ministrijas  Militārās  izglītības  
nodaļas 
vadītājs; 

2. Gunārs Upītis, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektors. 

Saskaņots: 
LR NBS Mācību vadības pavēlniecības komandieris 

Jūras kapteinis A.Mežmalis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Profesionālās augstākas maģistra studiju programmas 

„Militārā vadība un drošība” salīdzinājums ar profesijas 
standartu 

PS 0373 “Nacionālo bruņoto spēku virsnieks” 
 

 
Zināšanas 

 

Profesionālā augstāka maģistra studiju 
programma 

MILITĀRĀ VADĪBA un DROŠĪBA 
 

Svešvaloda  Studiju valoda - angļu 

Politoloģija  Starptautiskā stratēģiskā vide 
Stratēģija mūsdienu pasaulē  

Protokols un tradīcijas  Starptautiskās tiesības 

Saskarsmes kultūra un 
komunikācijas prasmes  

Mediji demokrātiskā pasaulē un 
starptautiskajās operācijās 

Vienību taktika Multinacionālo apvienoto taktisko grupu 
operāciju plānošana, Miera atbalsta 
operāciju vadība operacionālajā līmenī 

Kaujas inženiernodrošinājums Multinacionālo apvienoto taktisko grupu 
operāciju plānošana, Miera atbalsta 
operāciju vadība operacionālajā līmenī 

Atbalsta ieroči to izmantošana kaujā Multinacionālo apvienoto taktisko grupu 
operāciju plānošana, Miera atbalsta 
operāciju vadība operacionālajā līmenī 

Lietvedība  Līderība un vadība, 
Resursu plānošanas pamati un projektu 
vadība 

Vadītāja prasmes un iemaņas  Līderība un vadība, 
Aizsardzības politika, plānošana un 
lēmumu pieņemšana 

Nodarbību vadīšana  Līderība un vadība 

Administratīvie pienākumi  Līderība un vadība 
Resursu plānošanas pamati un projektu 
vadība 

Vienību vadība kaujas apstākļos  Multinacionālo apvienoto taktisko grupu 
operāciju plānošana, Miera atbalsta 
operāciju vadība operacionālajā līmenī 

Standarta operatīvo procedūru 
pielietošana un to izpildes kontrole  

Miera atbalsta operāciju vadība 
operacionālajā līmenī, Krīzes reaģēšanas 
operācijas – Miera uzturēšanas operācijas, 
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Operacionālās tendences un attīstība 
nākotnē, Stratēģiskā operācijas plānošana 
un militārā reaģēšana uz civilo krīzi 

Štāba organizācija, pienākumi un 
štāba darba procedūras  

Multinacionālo apvienoto taktisko grupu 
operāciju plānošana, Miera atbalsta 
operāciju vadība operacionālajā līmenī, 
Stratēģiskā operācijas plānošana un 
militārā reaģēšana uz civilo krīzi 

Gaisa, jūras un sauszemes spēku 
operācijas  

Spēku veidi apvienotās operācijās, 
Operāciju komponentu plānošana 

Militārā izlūkošana  Operāciju komponentu plānošana 

Vienību apgādes struktūra un darbība Stratēģiskā operācijas plānošana un 
militārā reaģēšana uz civilo krīzi, Resursu 
plānošanas pamati un projektu vadība 

Vienību struktūra un organizācija  NATO operacionālajā plānošanas procesa 
pamatprincipi un funkciju sadale, Spēku 
veidi apvienotās operācijās 

Militārā likumdošana un reglamenti  Starptautiskās tiesības 

Militārā vēsture Militāra teorija 
 

 
Kopīgās profesionālās 

prasmes  

Profesionālā maģistra studiju 
programma 

MILITĀRĀ VADĪBA un DROŠĪBA 
 

izprast valsts drošības un 
aizsardzības spēju nostiprināšanas, 
kā arī Bruņoto spēku attīstības 
principus, likumsakarības un 
tendences;  

Operacionālās tendences un attīstība 
nākotnē, Drošības un militārā stratēģija 
mūsdienu pasaulē  

izprast un orientēties ar NATO 
saistītajos jautājumos;  

NATO operacionālajā plānošanas procesa 
pamatprincipi un funkciju sadale, 
Starptautiskā stratēģiskā vide 
 

pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas 
un praktiskās iemaņas 
personālsastāva vadīšanā;  

Līderība un vadība 
Resursu plānošanas pamati un projektu 
vadība 

izprast un orientēties pasaules un 
Latvijas politiskajos un ekonomiskās 
attīstības procesos;  

Starptautiskā stratēģiskā vide 
Stratēģija mūsdienu pasaulē   

prast formulēt problēmu un veikt 
situācijas prognozi;  

Stratēģiskā operācijas plānošana un 
militārā reaģēšana uz civilo krīzi, Resursu 
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plānošanas pamati un projektu vadība 

noteikt un izvēlēties racionālos 
dienesta darbības veidus, 
pamatojoties uz vadīšanas 
informatīvās sistēmas darbības 
analīzes rezultātiem;  

Multinacionālo apvienoto taktisko grupu 
operāciju plānošana, Miera atbalsta 
operāciju vadība operacionālajā līmenī, 
Stratēģiskā operācijas plānošana un 
militārā reaģēšana uz civilo krīzi 

prast strādāt starptautiskā lietišķā 
vidē.  

Starptautiskā stratēģiskā vide 
Stratēģija mūsdienu pasaulē 

 
  
Specifiskās prasmes profesijā 

 

 

izprast un orientēties ar valsts 
drošību un aizsardzību saistītajās 
doktrīnās, valsts un militārajā 
likumdošanā;  

Aizsardzības politika, plānošana un 
lēmumu pieņemšana, Operacionālās 
tendences un attīstība nākotnē. 

izprast un analizēt Bruņoto spēku 
attīstības ilgtermiņa un īstermiņa 
attīstības programmas;  

Starptautiskā stratēģiskā vide 
Stratēģija mūsdienu pasaulē, Aizsardzības 
politika, plānošana un lēmumu 
pieņemšana   

pārzināt militārās taktikas  
jautājumus, prast tos izmantot 
dienestā;  

Multinacionālo apvienoto taktisko grupu 
operāciju plānošana, Miera atbalsta 
operāciju vadība operacionālajā līmenī, 
Stratēģiskā operācijas plānošana un 
militārā reaģēšana uz civilo krīzi 

analizēt apakšvienības uzdevumus, 
sistematizēt tos atbilstoši prioritātēm, 
plānot un nodrošināt to izpildi;  

Līderība un vadība 
Resursu plānošanas pamati un projektu 
vadība 

pielietot standartizētās operatīvās 
procedūras;  

NATO operacionālajā plānošanas procesa 
pamatprincipi un funkciju sadale 

nodrošināt kopējo darbību 
starptautisko miera uzturēšanas 
uzdevumu veikšanā;  

Multinacionālo apvienoto taktisko grupu 
operāciju plānošana, Miera atbalsta 
operāciju vadība operacionālajā līmenī, 
Stratēģiskā operācijas plānošana un 
militārā reaģēšana uz civilo krīzi 

izprast psiholoģiju un pedagoģiju un 
prast pielietot tās militārajā vidē;  

Līderība un vadība 
 

pazīt un pārzināt padoto 
personālsastāvu;  

Līderība un vadība 
 

rūpēties par padoto personālsastāvu;  Līderība un vadība 
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uzturēt augstu morālo stāvokli un 
motivāciju;  

Līderība un vadība 
 

izrādīt iniciatīvu, spēt pieņemt  
patstāvīgus lēmumus un uzņemties 
atbildību;  

Līderība un vadība 
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5. PIELIKUMS: STUDIJU PROGRAMMA 
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Apstiprināts 

ar Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas 
2007.gada 14. novembra  

Senāta sēdes lēmumu Nr.2/2007 
 
 
 
 
 
 
 

LATVIJAS 
NACIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS 

AKADĒMIJAS 
 
 
 
 
 

Maģistra profesionālo studiju 
programmas 

„Militārā vadība un drošība” 
 

 
 

Studiju kursa saturs 
 
 
 
 
 
 
 

 
Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektora 
2009. gada „___”___________ Pavēle Nr.____ 
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STUDIJU PROGRAMMA 
 

Programmas nosaukums: Militārā vadība un drošība 
Specializācija Valsts aizsardzības struktūru vadība 
Studiju līmenis: maģistra profesionālās studijas  
Izglītības klasifikācijas 
kods 

46863 

Studiju apjoms: 60 kredītpunkti (KP) 
Nominālais studiju ilgums: 1,5 gads pilna laika studijām 
Iepriekšējā izglītība:  profesionālā vai akadēmiska augstāka izglītība 
Iegūstamais grāds: maģistra profesionālais grāds militārajā zinātnē 

 
Nr.
p.k 

Modulis Tēmas nosaukums 1.sem. 2.sem. 3.sem. KP Atskaites 
veids 

  A bloks (obligātie priekšmeti)      

 201 Starptautiskā stratēģiskā vide  2   2 E3 

 202 Stratēģija mūsdienu pasaulē 2   2 E 

 203 Starptautiskās tiesības  1   1 IE4 
 301 Resursu plānošanas pamati un projektu 

vadība 
1 1  2 IE 

 302 Aizsardzības politika, plānošana  
un lēmumu pieņemšana 

 2  2 IE 

 303 
 

Stratēģiskā operācijas plānošana un 
militārā reaģēšana uz civilo krīzi 

2  
 

 
 

2 
 

IE 
 

 401 - 
403 

Līderība un vadība  
 

3 
 

 
 

3 
 

IE 
 

 404 Mediji demokrātiskā pasaulē  
un starptautiskajās operācijās 

1   1 IE 

  Kopā A blokā     15  
        
  B bloks (speciālie obligātie priekšmeti )      
 101 Militāra teorija 1   1 E 
 102 Spēku veidi apvienotajās operācijās 3   3 E 
 103 NATO operacionālā plānošanas procesa 

pamatprincipi un funkciju sadale 
4  

 
 
 

4 E 

 104 Operacionālā līmeņa daudznacionālo 
apvienoto operāciju plānošana 

     

 1041 Multinacionālo apvienoto taktisko grupu 
operāciju plānošana, vingrinājums Nr.1 – 
Ziemelatlantijas līguma 5.pants un augstas 
intensitātes kara darbība 

3   3 E 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 1042 Operāciju komponentu plānošana  3  3 E 
 1043 Krīzes reaģēšanas operācijas – miera  2  2 IE 

                                                           
3 eksāmens 
4 ieskaite 
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uzturēšanas operācijas   
 1044 Kaujinieku karadarbība  

un pretkaujinieku operācijas 
 2  2 IE 

 1045 Multinacionālo apvienoto taktisko grupu 
operāciju plānošana, vingrinājums Nr. 2 – 
miera uzturēšanas operācijas. 

 2  2 IE 

 105 
1051 

Miera atbalsta operāciju vadība 
operacionālajā līmenī  

 
 

3  
 

3 E 

 106 
1061 

Operacionālās tendences un attīstība 
nākotnē 

 
 

2  
 

2 IE 

  Kopā B blokā    25  
  Maģistra darbs    20 20  
  Kopā 20 20 20 60  

 
Studiju programmas apguve notiek, izmantojot kā pasīvās, tā aktīvās studiju darba 

formas. Teorētiskās zināšanas studenti apgūst lekcijās, semināros un patstāvīgās literatūras 
studijās. Studentiem nepieciešamās praktiskās iemaņas militārajā jomā tiek veidotas un 
attīstītas pieredzējušu virsnieku vadībā semināros, praktiskajās un taktiskajās nodarbībās. 
Savukārt specializētajos priekšmetos studenti teorētiskās un praktiskās iemaņas iegūst 
pieredzējušu NATO štābu virsnieku docētāju vadībā.  

Maģistra darbs ir studentu patstāvīgs pētniecisks darbs. Maģistra darbu students veic 
Mācību padomē apstiprināta darba vadītāja vadībā. Tā izstrādes gaitā students apkopo 
dažādos studiju kursos un mācībās apgūtās teorētiskās zināšanas. Izmantojot šīs zināšanas, 
studenti veic praktiskus pētījumus. Maģistra darbam jāapliecina studenta spēja un prasme 
integrēt dažādos studiju kursos apgūtās teorētiskās zināšanas, studiju procesā iegūtas prasmes 
un iemaņas, izmantot tās praktiskos pētījumos, izstrādāt ieteikumus pētījuma rezultātu 
ieviešanai praksē.  

Prakse notiek NATO, NAA, Baltijas Aizsardzības koledžā un Nacionālo bruņoto spēku 
štābos un Aizsardzības ministrijā pieredzējušu virsnieku un ierēdņu vadībā. Prakses mērķis ir 
studiju procesā radīt iespēju studentiem praktizēties štāba virsnieka un Aizsardzības 
ministrijas ierēdņa profesijai nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvē reālā militārā vidē, 
vienlaikus apgūstot arī jaunas profesionālajā darbībā nepieciešamas teorētiskās zināšanas 
saistībā ar konkrēto darba vidi. Studiju programma paredz 2 prakses. 

Pirmā prakse tiek plānota 1. studiju gada 1. semestrī. Tā ir plānota kā taktiskie 
vingrinājumi NATO štābos.  

Prakses mērķis ir nostiprināt studentu iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas 
NATO operacionālā plānošanas procesa un funkciju sadales pamatprincipos. 

Otrā prakse tiek plānota 1. studiju gada 2. semestrī. Tās mērķis ir nostiprināt studentu 
iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas multinacionālo apvienoto taktisko grupu operāciju 
plānošanā. 

 
 
 
 
 

Drošības studiju maģistra programmas apraksts 
 

Drošības studiju maģistra programma ir akadēmiska programma, kura balstīta ar 
drošības jomu saistīto jautājumu apguvi jēdziena plašākā nozīmē. Kursa programmas apjoms 
– 60 kredītpunkti, ilgums – 3 semestri. Programmas absolventi iegūst augstāko akadēmisko 
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kvalifikāciju drošības jomā. Atbildīgā iestāde par programmas funkcionēšanu un tās 
finansiālais nodrošinātājs ir Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija. Programma tiek 
apgūta klātienē Baltijas aizsardzības koledžā, kas atrodas Tartu, Igaunijā. Programmas 
darbību nodrošina augsti izglītots un pieredzējis akadēmiskais personāls, tajā skaitā vecākie 
virsnieki. Programma ietver akadēmisko zināšanu apguvi un praktiskos vingrinājumus, kuri 
tiek apgūti Baltijas aizsardzības koledžas Apvienotā štāba virsnieku kursā (44 kredītpunkti), 
kā arī piedalīšanos semināros (4 kredītpunkti), noteiktās literatūras lasīšanu (12 kredītpunkti) 
un zinātnisko pētījumu (40 kredītpunkti). 
 

Apvienotā štāba virsnieku kursa moduļi un kontaktstundas/kredītstundas 
 

100 moduļi 
101. modulis: Militārā teorija. Tās mērķis ir attīstīt spēju analizēt dažādas esošās 

militārās teorijas un izprast to saistību ar mūsdienu militāro doktrīnu un operacionālo mākslu, 
kā arī spēju pielietot teorētiskās zināšanas praksē. 
 

1011. apakšmodulis: Saturs: Ievads militārajā teorijā, kara teorija, mūsdienu 
karadarbības attīstība, faktiskā karadarbība, karadarbības principi, militārās doktrīnas mērķis, 
gravitācijas centrs, stratēģijas un karadarbības ģeogrāfiskās un funkcionālās sarežģītības 
pakāpes. 
Moduļa ilgums: 32 stundas – 1 kredītpunkts; 
 

102. modulis: Spēku veidu specifikas apguve 
Mērķis: izprast Sauszemes, Gaisa un Jūras spēku spējas un to izmantošanu 

apvienotajās operācijās. 
 

1021. apakšmodulis: Sauszemes spēku komponenta spējas, darbības principi un 
dalība apvienotajās operācijās. Saturs: izprast Sauszemes spēku nozīmi apvienotajā 
operācijā, sauszemes spēku spējas un darbības principi. Iepazīstināšana ar moduļi, Sauszemes 
spēku (SZS) komponentu spējas un darbības principi, SZS komponentu atbalsts Gaisa spēku 
(GS) un Jūras spēku (JS) komponentiem apvienotās operācijas laikā, kā arī atbalsts no GS un 
JS komponentiem, SZS komponents apvienotajā operācijā. 
 

1022. apakšmodulis: GS komponenta spējas, darbības principi un dalība 
apvienotajās operācijās. Saturs: izprast GS komponenta nozīmi apvienotajā operācijā, GS 
komponenta spējas un darbības principus. GS komponentu atbalsts SZS un JS komponentiem 
apvienotās operācijas laikā, kā arī atbalsts no SZS un JS komponentiem, GS komponents 
apvienotajā operācijā. 
 

1023. apakšmodulis: JS komponenta spējas, darbības principi un dalība 
apvienotajās operācijās. Saturs: izprast JS komponenta nozīmi apvienotajā operācijā, JS 
komponenta spējas un darbības principus. JS komponentu atbalsts SZS un GS komponentiem 
apvienotajās operācijas laikā, kā arī atbalsts no SZS un GS komponentiem, JS komponents 
apvienotajā operācijā. 
 

1024. apakšmodulis: Situācijas izpēte par komponentu spējām, darbības 
principiem un dalību vēsturiskā apvienotā operācijā. Noteikt trīs komponentu nozīmi 
vēsturiskā apvienotā operācijā, izskaidrojot kaujas norisi un katra komponenta sniegto 
atbalstu operācijas laikā. 
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Iepazīšanās ar mācību ekskursija plānu, sagatavošanās braucienam, instruktāža. Mācību 
ekskursija. 
 

1025. apakšmodulis: Mācību ekskursija Spēku veidu specifikas apgūšanai: izprast 
dažādo komponentu spējas un to pielietojumu Baltijas reģiona kaujās. Iepazīšanās ar 
braucienu, sagatavošanās komandējumam, instruktāža, mācību komandējums.  
 

Moduļa ilgums: 64 stundas – 3 kredītpunkti 
 

103. modulis: NATO operacionālā plānošanas procesa pamatprincipi un 
funkcionālā sadale 

Mērķis: noteikt Sabiedroto apvienoto operāciju principus, izprotot operacionālās 
plānošanas procesu. 
 

1031. apakšmodulis: Sabiedroto Apvienoto operāciju pamatprincipi. Izprast 
Alianses spēku nozīmi, kā arī principus un plānošanas procesu spēku izmantošanai sabiedroto 
apvienotajās operācijās – Alianses stratēģiskās koncepcijas ieviešana, sabiedroto apvienoto 
operāciju principi, sabiedroto apvienoto operāciju funkcionālās darbības principi, sabiedroto 
apvienoto operāciju vadība un kontrole, daudznacionālo apvienoto kaujas spēku komponentu 
komandieri, apvienoto mērķu noteikšanas procesa principi, NATO operacionālās plānošanas 
procesa principi, Apvienotā operāciju plānošanas grupa. 
 

1032. apakšmodulis: Apvienoto jomu atbalsts – izprast Apvienoto spēku komandiera 
atbalsta personāla nozīmi un atbildību, ņemot vērā funkcionālās plānošanas vadlīnijas. 
Sabiedroto informācijas operāciju atbalsts daudznacionālajās apvienotajās operācijās, 
civilmilitārās sadarbības un sabiedriskās informācijas plānošana, apvienoto mērķu 
noteikšanas plānošana, apvienotās izlūkošanas kaujas plānošanas vadlīniju sagatavošana, 
sabiedroto apvienotās komunikācijas un informācijas sistēmas plānošana, sabiedroto 
apvienotās apgādes un medicīniskā atbalsta plānošana. 
 

1033. apakšmodulis: Sabiedroto apvienoto operāciju vadīšanas plānošanas 
process. Izmantot NATO operacionālās plānošanas procesu dotajā uzdevumā – operacionālā 
līmeņa operacionālās izstrādes process, operacionālā māksla, NATO operacionālās 
plānošanas process. 
 

Moduļa ilgums: 152 stundas – 4 kredītpunkti. 
 

104. modulis: Operacionālā līmeņa daudznacionālo apvienoto operāciju 
plānošana 
Mērķis: analizēt un izmantot daudznacionālās apvienotās operācijas plānus daudznacionālās 
apvienotās kampaņas ietvaros. 
 

1041. apakšmodulis: Daudznacionālo apvienoto kaujas spēku operāciju 
plānošanas vingrinājums Nr.1, 5.pants (tulk.piezīme – Vašingtonas līgums), augsta 
intensitāte. Izmantot operacionālā līmeņa daudznacionālās apvienotās kaujas plānošanas 
koncepciju un kārtību, izstrādāt daudznacionālo apvienoto kaujas spēku operāciju koncepciju, 
izstrādāt apvienotā kaujas lauka izlūkošanas analīzi, izstrādāt krīzes reaģēšanas operāciju 
plānu, saskaņā ar 5. pantu, funkcionālā personālsastāva atbalsts Apvienotai operāciju 
plānošanas grupai ( J-2 un J-4), kaujas modelēšana. 
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1042. apakšmodulis: Komponentu plānošanas vingrinājums. Veikt Daudznacionālo 
apvienoto kaujas spēku Operācijas koncepcijas analīzi un izmantot to Komponentu 
komandiera līmeņa plānu izstrādē, izmantot NATO Operacionālās plānošanas procesu 
komponentu komponenta līmenī, veikt Komponentu komandieru uzdevumu analīzi, izstrādāt 
funkcionālā personālsastāva elementus komponentu atbalstam (izlūkošana un apgāde), 
izstrādāt komponentu komandiera operācijas koncepciju. 
 

1043. apakšmodulis: Krīzes reaģēšanas operācijas-Miera uzturēšanas operācijas. 
Izprast miera uzturēšanas operāciju pazīmes un izaicinājumus, akcentējot pāreju no 
stabilizācijas fāzes uz varas un kontroles nodošanu valsts likumīgai valdībai, veikt 
operacionālā līmeņa miera uzturēšanas operācijas aspektu analīzi – miera uzturēšanas 
operāciju būtība, miera uzturēšanas operāciju pamatprincipi un militārās spējas, miera 
uzturēšanas operāciju funkcionālais atbalsts, Provinces atjaunošanas komandu analīze, 
daudzfunkcionālā plānošana, starptautisko organizāciju/nevalstisko organizāciju nozīme 
miera uzturēšanas operācijās, ANO, ES un EDSO nozīme miera uzturēšanas operācijās, 
ANO, mērķu noteikšana un informācijas operācijas miera uzturēšanas operācijās, miera 
uzturēšanas operāciju vadīšanas analīze un to līdzdalība, „Kara privatizācijā”. 
 

1044. apakšmodulis: Kaujinieku karadarbība un pretkaujinieku operācijas. 
Izprast un izanalizēt nemiernieku un pretkaujinieku rakstura iezīmes, kaujinieku fenomens, 
mūsdienu pasaule, esošās problēmas un izaicinājumi, Alianšu koalīcijas un nāciju nostāja 
kaujinieku un pretkaujinieku jautājumos, vadība un notiekošo operāciju vadīšana, 
mācībstundas un to izmantošana. 
 

1045. apakšmodulis: Multinacionālo apvienoto kaujas spēku operāciju plānošanas 
vingrinājums Nr.2 miera uzturēšanas operācijas. Pielietot operacionālā līmeņa 
Daudznacionālās apvienotās miera uzturēšanas operācijas plānošanas koncepciju un kārtību –
miera uzturēšanas operāciju stratēģiskā vide un politiskā padomnieka nozīmē, NATO 
operacionālās plānošanas process, plānojot miera uzturēšanas operācijas, Apvienotā kaujas 
lauka izlūkošana miera uzturēšanas operācijās, NATO Spēku izmantošanas noteikumi un 
juridiskā padomnieka nozīme, mērķa noteikšana miera uzturēšanas operācijās, Apvienotā 
Militārā komisija, Funkcionālais atbalsts: civilmilitārā sadarbība miera uzturēšanas 
operācijās, preses virsnieks miera uzturēšanas operācijās, apgāde miera uzturēšanas 
operācijās. 
 

1046. apakšmodulis: Starptautisks mācību komandējums. Saprast komponentu 
nozīmi kopējā vidē, apvienotā līmeņa vadība un kontrole, sadarbība starp apvienoto un 
stratēģisko/politisko līmeni, iepazīšanas ar komandējuma plānu, gatavošanās un instruktāžas, 
mācību komandējums. 
 

1047. apakšmodulis: 1.eksāmens – sintezēt scenāriju, sniedzot dotajam uzdevumam 
vai problēmai pamatotu risinājumu, iepazīstināšana ar scenāriju, rakstisks eksāmens, 
novērtējums.   
 

Moduļa ilgums: 485 stundas 
 
 Daudznacionālo apvienoto kaujas spēku operāciju plānošanas vingrinājums Nr.1. 
5.pants, augsta intensitāte 120 stundas    3 kredītpunkti; 
 Komponentu plānošanas vingrinājums 138 stundas  3 kredītpunkti; 

51 



 

 Krīzes reaģēšanas operācijas-Miera uzturēšanas operācijas 64 stundas  2 
kredītpunkti; 

 Kaujiniekus un pret-kaujiniekus raksturojošās pazīmes 57 stundas  2 
kredītpunkti; 

 Daudznacionālo apvienoto kaujas spēku operāciju plānošanas vingrinājums  
Nr.2 Miera uzturēšanas operācijas 106 stundas   2 kredītpunkti 
 Starptautisks mācību komandējums 32 (+)stundas  1 kredītpunkts 
 

105. modulis: Miera uzturēšanas operāciju vadīšana operacionālajā līmenī 
Mērķis: daudznacionālo apvienoto operāciju vadīšanai nepieciešamā plānošanas procesa 
sintezēšana, saskaņā ar doto miera uzturēšanas operāciju scenāriju. 
 

1051. apakšmodulis: Daudznacionālo apvienoto kaujas spēku miera uzturēšanas 
operācijas vingrinājums – Komandpunkta izvēršanas vingrinājums. Daudznacionālo 
apvienoto operāciju vadīšanai nepieciešamā plānošanas procesa sintezēšana, saskaņā ar doto 
miera uzturēšanas operāciju scenāriju, izmantojot komponentu komandiera un 
Daudznacionālo apvienoto kaujas spēku līmeņu pamatprincipus un plānošanas principus, kā 
arī miera uzturēšanas operācijas uzdevuma analīzi. Koordinēt un izpildīt miera uzturēšanas 
operācijas Komandpunkta izvēršanas vingrinājumu, specifiskais štāba darbs, vadība un 
kontrole, sakaru un informācijas sistēma, kaujas atbalsta nodrošinājums miera uzturēšanas 
operācijas Komandpunkta izvēršanas vingrinājumā, Komponentu komandiera un 
Daudznacionālo apvienoto kaujas spēku līmeņu fragmentāro pavēļu izstrādāšana, 
civilmilitārā sadarbība, informācija presei, Apvienotā militārā komiteja un mērķu noteikšana 
miera uzturēšanas operācijas Komandpunkta izvēršanas vingrinājumā. 
 

Moduļa ilgums: 140 stundas – 3 kredītpunkti. 
 

1052. apakšmodulis: 2. eksāmens – sintezēt scenāriju, sniedzot dotajam uzdevumam 
vai problēmai pamatotu risinājumu, iepazīstināšana ar scenāriju, rakstisks eksāmens, 
novērtējums.   
 

106. modulis: Operacionālās tendences un attīstība nākotnē 
Mērķis: izprast transformāciju ietekmējošos faktorus un to ietekmi uz nacionālajām 
operacionālām spējām. 
 

1061. apakšmodulis: Operacionālās tendences un attīstība nākotnē. Izprast 
transformāciju ietekmējošos faktorus un to ietekmi uz nacionālajām operacionālām spējām, 
operacionālo tendenču rašanās un koncepcijas, nacionālās operacionālās spējas dalībai 
militārajās operācijās nākotnē, Operacionālo spēju attīstību ietekmējošie faktori, doktrīnu 
savietojamības prasības, apmācība un ekipējums Alianses sastāvā, nacionālo operacionālo 
spēju plānošanas apmācība. 
 

Moduļa ilgums: 57 stundas – 2 kredītpunkti. 
 

Kopā: 100.modulis – 25 kredītpunkti 
 
 
 

201. modulis: Starptautiskā stratēģiskā vide 
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Mērķis: izskaidrot izmaiņas ārlietās, izskaidrot drošības izaicinājumu raksturu un cēloņus un 
to ietekmi uz militāro varu konflikta jēdziena ietvaros. 
 

2011. apakšmodulis: Starptautisko attiecību teorētiskā bāze. Uz trīs ievērojamāko 
teorētiskos piemēru bāzes, izmantojot savas teorētiskās zināšanas, students izskaidro 
notikumu atbilstoši taktiskajam, operacionālajam un stratēģiskajam līmenim, operacionālais 
un taktiskais līmenis. 
Reālisms: Meliāna dialogs; Liberālisms: darbs kā miera nodrošinātājs; Konstruktīvisms: 
normas un identitāte, saistība ar militāro teoriju. 
 

2012. apakšmodulis: Konfliktu vide. Izskaidrot mūsdienu konflikta raksturu un vidi. 
Konflikta teorija, mūsdienu konflikta raksturs, konflikta atainošana, konflikta novērtēšanas 
rīki, antropoloģiskie konflikta vides novērtēšanas rīki, kultūras un ideoloģijas nozīme 
starptautiskajās attiecībās un konflikta situācijās. 
 

2013. apakšmodulis: Starptautiskās vides dalībnieki – apspriest šo dalībnieku 
mērķus, raksturu un darbību, kā arī viņu ietekmi uz drošību un militāro politiku. Valsts 
rašanās un bojāeja, globalizācija un valsts, pār/starpvalstu organizācijas, nevalstiskie 
dalībnieki. 
 

2014. apakšmodulis: Militārie un nemilitārie draudi. Izskaidrot drošības 
izaicinājumu plašo spektru, kā arī to cēloņus, īpašības un uztveršanu. Draudu izpratne, 
„konvencionālie”, militārie draudi, ģeopolitiskās varas pāreja, terorisms: starp militāriem un 
politiskiem draudiem, „jaunie” izaicinājumi drošības vidē, transnacionālie izaicinājumi: masu 
iznīcināšanas ieroči, noziegums, tirdzniecība ar bruņojumu, starptautiskās politiskās 
ekonomijas elementi, sociālekonomiskie izaicinājumi un to sekas. 
 

2015. apakšmodulis: Reģionu analīze. Izpētīt (analizēt) politisko, ekonomisko, 
sociālo un drošības situāciju dažādos pasaules reģionos, Rietumu pasaule, Krievija un tās 
pavadoņi, Dienvidamerika un Latīņamerika, Vidējie Austrumi, Dienvidaustrumāzija, Ķīna, 
Indija, Pakistāna, Ziemeļāfrika, Centrālā un Austrumāfrika. 
 

Moduļa ilgums: 64 stundas – 1 kredītpunkti. 
 

202. modulis: Stratēģija mūsdienu pasaulē 
Mērķis: izskaidrot stratēģijas galvenos elementus un demonstrēt tos rīkus, kurus lieto 

starptautiskās organizācijas  
 

2021. apakšmodulis: Stratēģijas definēšana un ieviešana. Izskaidrot stratēģijas 
galvenos elementus un analizēt smagos un vieglos varas instrumentus, kurus izmanto valsts. 
Atšķirība starp militāro stratēģiju un vareno politiski militāro stratēģiju, zemākā stratēģiskā 
līmeņa „gravitācijas centrs”, ne militārā ietekme uz stratēģijas definīciju, smago un vieglo 
varas instrumentu pārskats, šo ieroču izmantošana miera laika interešu sasniegšanai un 
konfliktsituācijās, spēks kā starptautisko attiecību instruments. 
 

2022. apakšmodulis: Starpvaldību organizāciju stratēģija un politikas 
instrumenti. Aprakstīt instrumentus, kurus lieto starptautiskās organizācijas, ieskaitot 
Eiropas Savienības (ES) ārpolitikas instrumentu. Starptautisko organizāciju raksturs un 
mērķi, ES ārējās darbības instrumenti un veidi, ES ārpolitika dažādos reģionos. 
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Moduļa ilgums: 64 stundas – 2 kredītpunkti. 
 

203. modulis: Starptautiskās tiesības 
Mērķis: izmantot starptautisko un ne starptautisko militāro operāciju tiesisko bāzi. 

 
2031. apakšmodulis: Starptautiskās tiesības. Izmantot starptautisko un ne 

starptautisko militāro operāciju tiesisko bāzi. Spēku lietošanas tiesiskais pamats, cilvēku 
tiesības militārajās operācijās, Bruņoto konfliktu veidi, aizsargājamās personas un objekti 
bruņotajā konfliktā, bruņotā konflikta nevalstiskie dalībnieki, karadarbības līdzekļi un 
metodes, darba likums, likums par karadarbību jūrā, likums par karadarbību gaisā, karavīru 
nosūtīšanas uz ārzemēm tiesiskie aspekti, Starptautiskā krimināllikuma ieviešana. 
 

Moduļa ilgums: 32 stundas – 1 kredītpunkts. 
 

Kopā: 200.modulis- 5 kredītpunkti 
 

301. modulis: Resursu plānošanas pamati un projektu vadība 
Mērķis: izprast projektu vadības specifiku un resursu plānošanu, veidojot un 

nodrošinot aizsardzības spējas. 
 

3011. apakšmodulis: Resursu plānošanas pamatprincipi. Saprast resursu plānošanas 
pamatprincipus, lai nodrošinātu efektīvu plānošanu un lietderīgu resursu izlietošanu 
aizsardzības vajadzībām. Finanses, personālsastāvs, materiāli, aizsardzības industrija. 
 

3012. apakšmodulis: Projektu vadība. Izprast kompleksās aizsardzības projektu 
vadīšanas principus un izaicinājumus nacionālajās un daudznacionālajās organizācijās. 
Projekta finansējums, laika menedžments, militāro projektu specifika, projektu vadības cikls. 
 

Moduļa ilgums: 53 stundas – 2 kredītpunkti. 
 

302. modulis: Aizsardzības politika, plānošana un lēmuma pieņemšana 
Mērķis: izprast aizsardzības plānošanu un lēmuma pieņemšanas procesu stratēģiskā 

līmenī. 
 

3021. apakšmodulis: Nacionālā lēmuma pieņemšanas procesa pamatprincipi. 
Izprast nacionālo aizsardzības politiku un stratēģija kā attīstības nosacījumu, un drošības un 
aizsardzības politiku ietekmējošo personu lietderīgums, nacionālā lēmuma pieņemšanas 
mehānisms drošības un aizsardzības jomā, tiesiskais pamatojums, aizsardzības plānošanas 
process, militāro struktūru un doktrīnu attīstība, spēku plānošanas metodes.  
 

3022. apakšmodulis: NATO un ES aizsardzības spēku plānošana. Izprast NATO un 
ES aizsardzības plānošanu, stratēģiju, aizsardzības/spēku plānošanas koncepcijas un ciklu. 
Kopējās aizsardzības plānošanas specifika un lēmuma pieņemšana, saistība starp NATO un 
ES aizsardzības plānošanas procesiem, NATO transformācija. 
 

3023. apakšmodulis: Mācību komandējums pa Baltijas valstīm. Izprast esošo 
drošības un aizsardzības politiku, Baltijas valstu kā NATO un ES dalībvalstu bruņoto spēku 
struktūru un plānus. Apstākļi, kas ietekmē Baltijas valstu drošības un aizsardzības politiku, 
nacionālie lēmuma pieņemšanas procesi Baltijas valstīs drošības un aizsardzības jomās, 
nacionālais aizsardzības plānošanas process un tā saistība ar NATO un ES aizsardzības spēku 
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plānošanas procesiem, militāro struktūru attīstība, Baltijas valstu spēku veidu struktūras un 
plāni, civilā kontrole un civilmilitārā sadarbība Baltijas valstīs, stratēģiskās plānošanas 
problēmas un Baltijas valstu ieguldījums starptautiskajās operācijās, starpresoru sadarbība ar 
aizsardzību saistītām institūcijām. 
 

Moduļa ilgums: 82 stundas – 2 kredītpunkti. 
 

303. modulis: Operāciju stratēģiskā plānošana un militārā reaģēšana uz civilo 
krīzi 

Mērķis: lietot stratēģiskās plānošanas principus un procesu plānotajās operācijās. 
 

3031. apakšmodulis: Operāciju stratēģiskā plānošana. Lietot stratēģiskās 
plānošanas principus un procesus, lai nodrošinātu militārās spējas apvienotajās un starpresoru 
operācijās. Politiski militārās stratēģijas analīze, starpresoru sadarbība, stratēģiskais militārais 
padoms, apstākļi, kas ietekmē spēku saistības, spēku plānošana, reālo operāciju 
mācībstundas. 
 

3032. apakšmodulis: Civilās krīzes vadība. Izprast civilās krīzes koncepciju, 
struktūru un funkcijas un tūlītējo gatavību, kā arī krīzes vadību nacionālajā un starptautiskajā 
līmenī un militāro spēku nozīmi tajā; NATO, ES un ANO krīzes vadība, dažādu ietekmīgu 
personu nozīme, valstiskās civilmilitārās organizācijas, civilmilitārās attiecības lēmuma 
pieņemšanas procesā. 
 

Moduļa ilgums: 78 stundas – 2 kredītpunkti. 
 

Kopā 300. modulis – 6 kredītpunkti. 
 

401. modulis: Līderība un vadība 
Mērķis: attīstīt vadītāja spējas operacionālajā līmenī. Īpaši nozīme tiek pievērsta mazajām 
studentu grupām, lai attīstītu studentu vienotības sajūtu. 
 

4011. apakšmodulis: Komandas izveidošana. Attīstīt grupas vienotību, apmācīt citus 
un pielietot iegūto informāciju sindikāta darbā, mazo grupu izveidošanas teorijas, 
vingrinājumi grupas vienotības stiprināšanai, komandu uzdevums, praktiski komandas 
veidošanas vingrinājumi, sindikāta sniegums. 
 

4012. apakšmodulis: Vadības vide. Izprast ar vadīšanu saistītās lietas un teorijas, kā 
arī izmantot zināšanas turpmākajā dienestā, vadības modeļi un veidi, virsniecība un uzvedības 
kodekss, cilvēku vide ar savām kultūras un sociālajām īpatnībām, atbildība un pakļautība no 
vadītāja viedokļa. 

Moduļa ilgums: 28 stundas – 1 kredītpunkts. 
 

402. modulis: Štāba darbs 
Mērķis: attīstīt studentu saskarsmes prasmes, prast izmantot štāba darba prasības un sarakstes 
noteikumus. 
 

4021. apakšmodulis: Štāba darbs. Attīstīt studentu saskarsmes prasmes, prast 
izmantot štāba darba prasības un sarakstes noteikumus. Mutiskās un rakstiskās prezentācijas, 
štāba darba organizācija, rakstisko uzdevumu metodoloģija un struktūra, rakstības prasības, 
standartizācija, ikdienas vēstuļu sagataves, protokoli, dienas kārtība un kopsavilkums. 
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Moduļa ilgums: 11 stundas 

 
403. modulis: Vadība un vadīšana  
Mērķis: attīstīt studentu spējas izmantot zināšanas dažādas situācijās, kas ietekmē 

mūsdienu militāro vadību. 
 

4031. apakšmodulis:Vadība un vadīšana. Attīstīt studentu spējas izmantot zināšanas 
dažādas situācijās, kas ietekmē mūsdienu militāro vadību, vadības teorija, doktrīnas un 
koncepcijas no vēsturiskā viedokļa, vadības aspekti, cilvēciskais faktors. Grupas dinamika. 
komandieris un personāls, lēmuma pieņemšana un vadīšanas prasmes, kaujas stresa ietekme, 
daudznacionālās vides apsvērumi, sarunu un starpniecības stratēģija, taktika, principi un 
tehnikas. Ētikas teorijas. Ētika un vērtības dažādās kultūrās, ētika ietekme uz militāro vidi, 
ētiskie apsvērumi plānošanas procesā. 
 

Moduļa ilgums: 60 stundas – 1 kredītpunkts. 
 

404. modulis: Mediji demokrātiskā pasaulē un starptautiskajās operācijās. 
Mērķis: attīstīt studentu izpratni par mediju nozīmi demokrātiskā sabiedrībā un mediju 
ietekmi uz starptautiskajām militārajām operācijām. 
 

4041. apakšmodulis: Mediji un starptautiskās operācijas. Izprast mediju nozīmi 
demokrātiskā sabiedrībā un mediju ietekmi uz starptautiskajām operācijām. Mediju nozīme 
un funkcijas, žurnālistikas principi. Militāro mediju attiecības, preses konferences 
sagatavošana un vadīšana, mediju ietekme uz militārām operācijām operacionālajā un 
taktiskajā līmenī, mediji un manipulācija ar sabiedrību, pieredze starptautiskajās operācijās. 
 

4042. apakšmodulis: Saziņas prasme ar medijiem. Apgūt saskarsmes pamatiemaņas 
ar medijiem, informācijas pasniegšana, gatavošanās televīzijas intervijai. 
 

Moduļa ilgums: 32 stundas – 1 kredītpunkts. 
 

Kopā 400. moduļi – 4 kredītpunkti. 
 

Specializētais seminārs – abu semestru laikā 1 semināra apmeklējums ir obligāts. 
 

Papildus apgūtajiem moduļiem, katram drošības studiju maģistra programmas 
studentam jāizvēlas viens padziļinātās apmācību kurss, kurš ilgst vienu semestri, ko Baltijas 
aizsardzības koledža piedāvā apgūt ārpus Apvienotā štāba virsnieku kursā plānotā laika. 
Tiek piedāvāti šādi kursi:  

 Padziļināta militārā teorija; 
 Mūsdienu Eiropas militārā vēsture; 
 Pretkaujinieku nemieri un nelielie kari; 
 Baltijas aizsardzības aktualitātes; 
 Padziļināta starptautisko attiecību teorija; 
 Baltijas reģiona militārā vēsture; 
 Stratēģisko spaidu teorija. 

 
Noteiktās literatūras apguve 
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Katram studentam jāizlasa noteiktā literatūra speciālajā priekšmetā Baltijas aizsardzības 
koledžas vai citas Baltijas reģiona universitātes zinātņu doktora pārraudzībā. Pēc noteiktās 
literatūras apguves, studentam jākārto eksāmens par izlasīto vielu. Noteiktās literatūras 
lasīšanai atvēlēti 12 kredītpunkti. 
 

Noteiktajā lasīšanā var izvēlēties šādas speciālās jomas: 
 Militārā teorija; 
 Neregulārā karadarbība; 
 Baltijas valstu drošības aktualitātes; 
 Eiropas drošības aktualitātes; 
 Baltijas militārā vēsture; 
 Tehnoloģija un aizsardzības ekonomika. 

 
Zinātniskais darbs 
Studentam jāuzraksta zinātniskais darbs uz 45 – 80 lapām Nacionālās aizsardzības 

akadēmijas, Latvijas Universitātes vai Baltijas aizsardzības koledžas zinātņu doktora vadībā. 
Zinātniskais darbs tiek uzskatīts par pabeigtu, ja to ir izlasījis un apstiprinājis noteiktais 
recenzents un eksaminētājs, kurš ir speciālists noteiktajā jomā. Zinātniskais darbs tiek 
izmantots maģistra darba izstrādei.  
 

Kredītpunkti kopā: 60. 
Sadalījums: 
 Apvienotā kursa moduļi – 40 kredītpunkti. 
 Zinātniskais darbs – 20 kredītpunkti. 
 Noteiktās literatūras lasīšana. 
 Seminārs. 

 
Piezīme. Zinātnisko darbu, noteiktās literatūras lasīšanu un specializēto semināru kontrolē 

un vada tikai akadēmiskais personāls ar doktora grādu. 
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6. PIELIKUMS: IGAUNIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS, 
LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN LIETUVAS 

REPUBLIKAS VALDĪBAS VIENOŠANĀS PAR BALTIJAS 
AIZSARDZĪBAS KOLEDŽU 
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:  
 

Par Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas 
Republikas valdības vienošanos par Baltijas Aizsardzības koledžu 

1.pants. 1998.gada 12.jūnijā Briselē parakstītā Igaunijas Republikas valdības, 
Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanās par Baltijas 
Aizsardzības koledžu (turpmāk - Vienošanās) ar šo likumu tiek pieņemta un 
apstiprināta. 

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma 
Vienošanās latviešu un angļu valodā. 

3.pants. Vienošanās stājas spēkā tās VII pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to 
Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 4.martā. 

  

Valsts prezidents                                         G.Ulmanis  

Rīgā 1999.gada 24.martā  

 
IGAUNIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS, LATVIJAS REPUBLIKAS 
VALDĪBAS UN LIETUVAS REPUBLIKAS VALDĪBAS VIENOŠANĀS PAR 
BALTIJAS AIZSARDZĪBAS KOLEDŽU 

Igaunijas Republikas valdība, Latvijas Republikas valdība un Lietuvas Republikas valdība 
(turpmāk tekstā - Puses), 

Apzinādamās nepieciešamību Igaunijas Republikā, Latvijas Republikā un Lietuvas Republikā 
uzlabot vecāko štāba virsnieku apmācību, 

Uzskatīdamas, ka kopēja izglītības iestāde vecāko štāba virsnieku apmācībai palielinās un 
stiprinās sadarbību un sapratni starp Pušu bruņotajiem spēkiem, 

Atzīmēdamas, ka citas valstis izteikušas vēlēšanos atbalstīt šādas izglītības iestādes 
izveidošanu un sākotnējo darbību; 

Vienojušās par turpmāko: 

I PANTS  

1. Puses vienojas izveidot kopēju izglītības iestādi - Baltijas aizsardzības koledžu. 

2. Baltijas aizsardzības koledža izvietojama Igaunijas Republikā. Baltijas aizsardzības 
koledžas un tās personāla, studentus ietverot, statuss nosakāms atsevišķos līgumos. 
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3. Galvenais Baltijas aizsardzības koledžas uzdevums ir izveidot un pastāvīgi uzlabot bruņoto 
spēku vecāko štāba virsnieku un, ja par to panākta vienošanās, arī Pušu civildienesta ierēdņu 
apmācību un pilnveidošanu. 

4. Baltijas aizsardzības koledžas darba valoda ir angļu. 

5. Baltijas aizsardzības koledžas vadītie pasākumi un kursi organizēti ar mērķi lai 
galvenokārt: 

(a) ņemtu vērā Pušu vispārīgos politiskos un ģeogrāfiskos apstākļus, 

(b) atspoguļotu Pušu bruņoto spēku uzdevumus nacionālajā aizsardzībā, 

(c) atspoguļotu Pušu aizsardzības koncepcijas, 

(d) cik vien iespējams, integrētu NATO principus un procedūras ar mērķi sagatavot Puses 
dalībai NATO, 

(e) padziļinātu zināšanas par starptautisko organizāciju, kas piedalās Eiropas drošības 
veidošanā, lomu un uzdevumiem. 

6. Pirmie kursi Baltijas aizsardzības koledžā sākami 1999.gada augustā. 

II PANTS  

1. Baltijas aizsardzības koledžai ir savs budžets. 

2. Baltijas aizsardzības koledžai ir savs zīmogs un emblēma. 

III PANTS  

1. Apmācības un citi Baltijas aizsardzības koledžas pasākumi veicami saskaņā ar Ikgadējo 
pasākumu plānu, par kuru Puses vienojas saskaņā ar šīs Vienošanās VI panta b. punktu. 

2. Puses, kad tās uzņem ar Baltijas aizsardzības koledžu saistītus saskaņotus pasākumus, 
vienojas tos atbalstīt. Noteikumi, ar kādiem sniedzams atbalsts, ietverami administratīva 
rakstura līgumos, kas noslēdzami saskaņā ar šīs Vienošanās VI panta b. punktu. 

IV PANTS  

1. Baltijas aizsardzības koledžu vada Rektors. Iecelšanas kārtība un rotācijas periods 
ietverams administratīva rakstura līgumos, kas noslēdzami saskaņā ar šīs Vienošanās VI 
panta b. punktu. 

2. Baltijas aizsardzības koledžas Rektora iecelšana ir katras Puses atbildības sfērā, tomēr 
pirms iecelšanas tas jāapstiprina pārējo Pušu institūcijām. 
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3. Baltijas aizsardzības koledžas štata personāla un studentu izvēle, sagatavošana un 
savlaicīga iecelšana un aizstāšana ir katras Puses pienākums, un tas veicams saskaņā ar katras 
Puses likumdošanu un kārtību. 

V PANTS  

1. Puses vienojas, ka, ar Baltijas aizsardzības koledžu saistītu darbību laikā kādas Puses 
teritorijā, Pušu bruņoto spēku statusu regulē Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu 
un valstu, kas piedalās programmā "Partnerattiecības - mieram", līgums par to bruņoto spēku 
statusu (turpmāk - PfP SOFA). 

2. Ja vien nav nolemts citādi un pamatojoties uz atsevišķiem līgumiem, Puses vienojas 
veicināt NATO SOFA noteikumu piemērošanu valstu, kas nav šīs Vienošanās Puses, bet ir 
PfP SOFA puses, personālam, kad tas uzturas ikvienas šīs Vienošanās Puses teritorijā 
pasākumu laikā, kuri saistīti ar Baltijas aizsardzības koledžu. 

VI PANTS 

1. Šīs Vienošanās ietvaros Puses pilnvaro savus aizsardzības ministrus: 

(a) izveidot organizatorisko struktūru darbību koordinēšanai, Baltijas aizsardzības koledžas 
vadīšanai un pārvaldīšanai, 

(b) ja vien šajā Vienošanā nav noteikts citādāk, noslēgt nepieciešamos administratīva rakstura 
līgumus, un ar mērķi savstarpēji sadarboties Baltijas aizsardzības koledžas mērķiem un 
Baltijas aizsardzības koledžas vadīšanā, finansēšanā un pārvaldīšanā, izveidot sadarbības 
kārtību. 

VII PANTS  

1. Igaunijas Republikas valdība ir šīs Vienošanās depozitārijs. 

2. Šī Vienošanās stājas spēkā 30.dienā pēc tam, kad depozitārijs saņēmis pēdējo rakstisko 
paziņojumu par to, ka Pušu konstitucionālās prasības, kas nepieciešamas, lai šī Vienošanās 
stātos spēkā, ir izpildītas. Depozitārijs paziņo Pusēm par katru šāda paziņojuma saņemšanu 
un datumu, kad šī Vienošanās stājas spēkā. 

VIII PANTS  

1. Šīs Vienošanās interpretācijas vai piemērošanas domstarpības risināmas sarunu ceļā starp 
Pusēm. 

2. Ikviena Puse katrā laikā var pieprasīt grozīt šo Vienošanos. Pieprasījums nosūtāms 
depozitārijam, kas paziņo pārējām Pusēm par šāda pieprasījuma saņemšanu un tā saņemšanas 
datumu. Šādi grozījumi stājas spēkā saskaņā ar šīs Vienošanās VII panta 2.punkta 
noteikumiem. 
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IX PANTS  

1. Šī Vienošanās tiek noslēgta uz nenoteiktu laiku. To var denonsēt ikviena Puse, iesniedzot 
rakstisku paziņojumu depozitārijam, kas pārējām Pusēm paziņo par katru šādu paziņojumu un 
tā saņemšanas datumu. 

2. Denonsēšana stājas spēkā pēc 6 mēnešiem kopš paziņojuma saņemšanas brīža depozitārijā. 
Gadījumā, ja kāda Puse denonsējusi šo Vienošanos, tā zaudē spēku attiecībā uz šo konkrēto 
Pusi. 

Parakstīts Briselē 1998.gada 12.jūnijā vienā oriģināleksemplārā latviešu, igauņu, lietuviešu 
un angļu valodā, kurš tiek deponēts depozitārija arhīvā, visiem tekstiem esot vienlīdz 
autentiskiem. Depozitārijs Vienošanās apliecinātas kopijas nosūta visām Pusēm. Atšķirīgas 
interpretācijas gadījumā noteicošais ir angļu teksts. 
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7.PIELIKUMS: VIENOŠANĀS PROTOKOLS STARP NAA 
UN LU PAR IESPĒJU STUDĒT STUDIJU 

PROGRAMMAS LIKVIDĀCIJAS GADĪJUMĀ 
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8. PIELIKUMS: PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA DIPLOMA 
PARAUGS UN ATZĪMJU IZRAKSTS  
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NACIONĀLĀ AIZSARDZĪBAS 
AKADĒMIJA 

 

 
 

PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS 
IZGLĪTĪBAS 

 

DIPLOMS 
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Ar valsts pārbaudījumu komisijas 
201__. gada _________ lēmumu Nr.__ 

 
 
 
 
 
 

Vārds Uzvārds 
personas kods 

 
 

ieguvis 

PROFESIONĀLO MAĢISTRA GRĀDU 
Militārajā vadībā un drošībā 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rektors  _________________ 
Z.v.  Valsts pārbaudījuma komisijas 
  vadītājs  __________________ 
 
 
  Rīgā 
  201_.gada___________ 
  Reģistrācijas Nr. 

 
  Rīgā 
  201_.gada___________ 
  Reģistrācijas Nr. 
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LATVIJAS 
 

NACIONĀLĀ AIZSARDZĪBAS AKADĒMIJA 
 

 

Ezermalas iela 8, Rīga, Latvija LV-1014, tālr. +371-67076881,fakss: 
+371-67076888_ 

 
Diploma pielikums ir sastādīts saskaņā ar modeli, kuru izstrādājušas Eiropas Komisija, 
Eiropas Padome un UNESCO/CEPES. Pielikuma mērķis ir sniegt pietiekamu, neatkarīgu 
informāciju, lai uzlabotu starptautisko caurredzamību un kvalifikāciju (diplomu, grādu, 
sertifikātu u.c.) atbilstīgu akadēmisko un profesionālo atzīšanu. Tas veidots, lai sniegtu 
aprakstu par oriģinālajā kvalifikācijā minētās personas veikto un sekmīgi pabeigto studiju 
būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu, kurai šis pielikums izsniegts. Diploma pielikumā 
nedrīkst būt nekādu norāžu kvalifikācijas novērtējumam, norādījumu par tās ekvivalenci vai 
ieteikumu tās atzīšanai. Informācija jāsniedz visās astoņās sadaļās. Ja informācija kādā 
sadaļā netiek sniegta, jāpaskaidro iemesls. 

 

 

DIPLOMA PIELIKUMS (diplomam Nr._________) 

 

1.  ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS ĪPAŠNIEKU 

 1.1. Uzvārds: 

 1.2. Vārds(i): 

 1.3. Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): 

 1.4. Personas kods: 

2.  ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU 

 2.1. Kvalifikācijas nosaukums un piešķirtais tituls: 

  Profesionālais maģistra grāds militārajā vadībā un drošībā 

 2.2. Galvenā(s) studiju joma(s) kvalifikācijas iegūšanai: 

  Militārā vadība un drošība 

 2.3. Kvalifikāciju piešķīrušās iestādes nosaukums un statuss: 

  Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, valsts dibināta, neuniversitātes tipa augstskola 

 2.4. Studiju administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3. punktā  

  Studiju un eksaminācijas valoda(-as): Latviešu, angļu 

3.  ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI 

 3.1. Kvalifikācijas līmenis: 

  Profesionālās augstākās izglītības diploms par otrā profesionālā grāda iegūšanu 

 3.2. Oficiālais programmas apguves ilgums: 
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  1,5 gadu pilna laika studijas, 60 Latvijas kredītpunkti, 90 ECTS kredītpunkti (KP) 

 3.3. Uzņemšanas prasības: 

  
2. līmeņa augstākā izglītība, jaunākā štāba virsnieka kurss vai tam pielīdzināts kurss 20 KP apjomā 

 

4.  ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN IEGŪTAJIEM REZULTĀTIEM 

 4.1. Studiju veids: Pilna laika studijas 

 4.2. Programmas prasības: 

  

Studiju gads pilna laika studijās ir sadalīts divos semestros, kam seko diplomdarba aizstāvēšana
Studiju laikā ir paredzētas prakses. 

Studiju programmas saturu veido: 
1. studiju kursi un prakse -.40 kredītpunkti jeb 67 % apjoma, 
2. maģistra darbs - 20 kredītpunkti jeb 33 % apjoma.  

Diplomu par profesionālo maģistra grādu un kvalifikāciju var saņemt studējošais, kurš ir sekmīg
nokārtojis visas programmas prasības un aizstāvējis maģistra darbu. 

Studiju programmas kursi veido 3 grupas: 
1. vispārizglītojošie studiju kursi - 5 kredītpunkti jeb    12% 
2. militārās specializācijas kursi - 25 kredītpunkti jeb    62 % 
3. vadības studiju kursi - 10 kredītpunkti jeb    26 % 

 

 4.3. Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti:  

  

A daļa (obligāta) 
 

Kursa nosaukums Kredītpunkti 
ECTS 
kredīti 

Vērtējums 

Starptautiskā stratēģiskā vide 2 3  

Stratēģija mūsdienu pasaulē 2 3  

Starptautiskās tiesības 1 1,5  

Plašsaziņas līdzekļi demokrātiskā pasaulē un 
starptautiskajās operācijās 

1 1,5  

Līderība un vadība 3 4.5  

Aizsardzības politika, plānošana un lēmumu 
pieņemšana 

2 3  

Resursu plānošanas pamati un projektu 
vadība 

2 3  

Stratēģiskā operācijas plānošana un militārā 
reaģēšana uz civilo krīzi 

2 3  

B daļa (speciālie obligātie priekšmeti ) 

Militārā teorija 1 1.5  

Spēku veidi apvienotās operācijās 3 4.5  

NATO operacionālās plānošanas procesa 
pamatprincipi un funkciju sadale 

4 6  

Multinacionālo apvienoto taktisko grupu 
operāciju plānošana: 1.daļa 

3 4.5  

Operāciju komponentu plānošana 3 4.5  

Krīzes reaģēšanas operācijas - miera 2 3  
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uzturēšanas operācijas   

Kaujinieku karadarbība un pretkaujinieku 
operācijas 

2 3  

Multinacionālo apvienoto taktisko grupu 
operāciju plānošana: 2. daļa 

2 3  

Miera atbalsta operāciju vadība 
operacionālajā līmenī 

3 4.5  

Operacionālās tendences un attīstība 
nākotnē 

2 3  

GALA PĀRBAUDĪJUMI 

Maģistra darbs 20 30  

Tēmas nosaukums:  
 
  

 4.4. Atzīmju sistēma un, ja pieejami, norādījumi par atzīmju sadalījumu: 

  

Atzīme (nozīme) 

10 (izcili) 

9 (teicami) 

8 (ļoti labi) 

7 (labi) 

6 (gandrīz labi) 

5 (viduvēji) 

4 (gandrīz viduvēji) 

3-1 (neapmierinoši)  
  Kvalifikācijas īpašnieka svērtā vidējā atzīme: 

 4.5. Kvalifikācijas klase: "Standarta" 

  "Standarta" kvalifikācijas klases piešķiršanas kritērijus skat.6.1. punktā. 

5.  ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS FUNKCIJU 

 5.1. Tiesības turpināt studijas: 

  Tiesības turpināt izglītību akadēmiskā vai profesionālā doktora studiju programmās 

 5.2. Profesionālais statuss: 

  NBS vecākais virsnieks vai speciālists militārās drošības jautājumos 

6.  PAPILDINFORMĀCIJA 

 6.1. Papildinformācija: 

  

Diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu Nr.  

Diploma pielikumu angļu valodā izsniedz Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija.  

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas maģistra profesionālo studiju programma „Militāra vadība un drošība” 

 ir akreditēta no __________līdz __________  
Punkta 4.4 papildinājums kvalifikācijas īpašnieka svērto vidējo atzīme rēķina kā: av=sum(a*f)/sum(f), kur: av - svērtā 
vidēja atzīme a - studenta iegūtais vērtējums par katru programmas A un B daļas kursu, f - šā kursa apjoms kredītpunktos.
  

70 



 

Punkta 4.5papildinājums   
Kvalifikācija klases "Standarta" piešķiršanas kritēriji: - izpildītas visas programmas prasības.  
Piektais kvalifikācijas līmenis – noteiktas nozares speciālista augstākā kvalifikācija, kas dod iespēju plānot un veikt arī 
zinātniskās pētnieciskās darbu attiecīgajā nozarē. 

 6.2. Sīkākas informācijas avoti: 

  

LATVIJAS NACIONĀLĀ AIZSARDZĪBAS AKADĒMIJA, 
Ezermalas iela 8, Rīga, Latvija LV-1014,  
telefons: +371-67076880, +371-7076883, fakss: +371-67076888, e-pasts: naa@mil.lv;  
Akadēmiskās informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC), Vaļņu ielā 2, Rīga, Latvija, LV-1050, 
telefons: +371-67225155, fakss: +371-67221006, e-pasts: ieva@aic.lv 
 

7.  PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS 

 7.1. Datums: 

 7.2. Paraksts: _____________________________ 

 7.3. Parakstītāja ieņemamais amats: Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektors 

 7.4. Oficiālais zīmogs: 
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9.PIELIKUMS: PASNIEDZĒJU CV 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 



 

 
 
C U R R I C U L U M    
V I T A E 

 
KĀRLIS KRĒSLIŅŠ 

 
 

Photo Album

by User

 
 
Vārds un uzvārds:     KĀRLIS KRĒSLIŅŠ 
 
Dzimšanas gads un datums:    1945. gada 13. aprīlī 
 
Tautība       latvietis 
 
Ģimenes stāvoklis      precējies (4 bērni) 
 
Izglītība & kvalifikācija  
 
 1963. gadā - Alūksnes 1. vidusskolas absolvents; 

1963. – 1966. - Rīgas Aviācijas karaskola, kuru absolvēju kā labākais kursants ar 
sarkano diplomu; 
 1970. – 1974. - Maskavas Gaisa spēku profesora Žukovska vārdā nosauktā 
inženieru akadēmijas klausītājs, kuru absolvēju ar zelta medaļu; 
 1974. – 1977. - Maskavas Gaisa spēku profesora Žukovska vārdā nosauktā 
inženieru akadēmijas Radiotehniskās fakultātes aspirants, 1974. gada aizstāvēta tehnisko 
zinātņu kandidāta disertācija; 
 1977. – 1980. - Maskavas Universitātes Kibernētikas un skaitļošanas matemātikas 
vakara nodaļas students; 
 1993. gads - Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikālās enerģētikas institūtā aizstāvēta 
habilitētā inženierzinātņu doktora disertācija un ar Habilitācijas un promocijas padomes 
1993.gada 18.maija lēmumu Nr.1-4 piešķirts habilitētā inženierzinātņu doktora 
zinātniskais grāds. 
 
Starptautiskie kursi 
 

1993. gads - Starptautiskās sadarbības un drošības studiju kurss Džordža Maršala 
centra koledžā; 

2001. gads – NATO Aizsardzības koledžas Ģenerāļu un admirāļu kurss un dažādi 
citi īslaicīgi kursi gan ārzemēs, gan Latvijā. 

 
Valodas - latviešu – dzimtā, krievu – brīvi, angļu – 2332 un vācu - 2212 (pēc 

NATO standartiem). 
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Dienesta un darba pieredze 
 

1966. – 1970. - Ziemeļu kara flotes Aviācijas pulka radiotehnisko iekārtu 
ekspluatācijas virsnieks; 

1977. – 1992. - Maskavas Gaisa spēku profesora Žukovska vārdā nosauktās 
inženieru akadēmijas pasniedzējs, docents, profesors; 

1992. – 1997. gadi - Nacionālās aizsardzības akadēmijas prorektors mācību un 
zinātnes darbā, Aizsardzības zinātņu centra dibinātājs un vadītājs, Rīgas Tehniskās un 
Aviācijas universitātes (RTU un RAU) habilitēto un doktora grādu promociju padomes 
loceklis;  

1997. – 1999. – Latvijas Nacionālo bruņoto spēku štāba priekšnieka vietnieks, 
Aizsardzības zinātņu centra vadītājs;  

1999.-2000. - Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Stratēģiskās plānošanas un 
politikas (J-5) departamenta dibinātājs un vadītājs;  

2000.-2004. - Latvijas NBS Apvienotā štāba (AŠ) priekšnieks;  
2004.-2005. – Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektors; 
20. 07. 2005. – atvaļināts no aktīvā dienesta NBS (rezerves brigādes ģenerālis).  
No 2006.gada - Aizsardzības zinātņu pētnieciskā centra vadītājs, Nacionālās 

aizsardzības akadēmijas profesors. Latvijas pārstāvis NATO padomnieku grupā (NATO 
National Advisory Group - NAG) un NATO konceptu attīstības un eksperimentu darba 
grupas ( NATO CD&E WG) dalībnieks, kā arī darbs Eiropas Aizsardzības aģentūras 
Spēju tehnoloģiju grupā (CAPTECH) GEM4 – Guidance&Control un ES FP7 Drošības 
programmas komitejas loceklis. 
Zinātniskā darbība 

Autors un autoru kolektīvu dalībnieks apmēram 90 dažādu zinātnisko pētījumu un 
rakstu par radiolokācijas problēmām, pirmkārt, par platjoslas antenu sistēmām, par NBS 
izveides un attīstības problēmām, par NBS vietu Latvijas drošības sistēmā, par militārās 
izglītības jautājumiem. Zinātniskā žurnāla par drošību un aizsardzību „Militārais 
Apskats” redakcijas kolēģijas priekšsēdētājs.  

Dažas beidzamo gadu publikācijas: 
1. Latvijas Republikas militārā stratēģija: ziņojums seminārā „Drošības 

izaicinājumi un NATO 21. gadsimtā”, Nacionālajā aizsardzības akadēmijā (NAA), 
2006.gada 16.septembrī un publikācija žurnālā „Militārais Apskats” – ISSN 1407-1746. – 
Nr.1 (2006), 7.-16.lpp. Kopsavilkums angļu valodā. 

2. Nacionālo bruņoto spēku vieta Latvijas drošības sistēmā: ziņojums 
starptautiskajā konferencē „Society, The Individual, Security - 2006”, Baltijas 
Starptautiskajā akadēmijā Rīgā 2006.gada 2.-3.novembrī un publikācija žurnālā „Tēvijas 
Sargs”.- ISSN 1407 - 5040. –Nr.8 (2006, augusts).  

3. Kolektīvā drošība un aizsardzība NATO: publikācija žurnālā „Militārais 
Apskats”. – ISSN 1407-1746. Nr.1 (2004), 3.-14.lpp.; Nr.2 (2004), 3.-12.lpp. 
Kopsavilkums angļu valodā. 

4. Militārā izglītība un zinātne: publikācija žurnālā „Tēvijas Sargs”. – ISSN 
1407-5040. – Nr.9 (2005, sept.), 8.-9.lpp. 

5. NBS karavīru dienesta motivācijas analīze un personāla komplektēšanas 
stratēģijas izstrāde: publikācija žurnālā „Militārais apskats”. ISSN 1407-1746. – Nr.1 
(2007), 42-47.lpp. 

6. Personālsastāva komplektējuma uzlabošana Nacionālajos bruņotajos spēkos: 
publikācija žurnālā „Militārais Apskats”. ISSN 1407-1746. – Nr.3 (2007). 51.-59.lpp. 
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Pieredze projektu vadīšanā un izpildē (daži piemēri) 
 
1. Starptautiskie: 
Baltijas militārā alianse: par un pret - publikācija žurnālā „Militārais Apskats”. 

ISSN 1407-1746. – Nr.1 (1997). 19.-23.lpp. Izteikti priekšlikumi par Baltijas valstu 
sadarbību militārajā jomā un piedāvāts veidot Baltijas valstu kopējo militāro mācību 
iestādi. Projekts veiksmīgi realizēts, izveidojot Baltijas Aizsardzības koledžu Tartu. 

Kā NBS Apvienotā štāba Politikas un plānošanas departamenta (J-5) dibinātājs un 
pirmais vadītājs biju dalībnieks daudzu Baltijas valstu kopējos projektos. 

Aktīva dalība Baltijas jūras valstu militāro akadēmiju gadskārtējās konferencēs, 
kur tiek risināti jautājumi par militārās izglītības iekļaušanu kopējā Eiropas Savienības 
izglītības telpā, par kopējiem militārās izglītības standartiem un kopējo prasību izstrādi 
ES un NATO valstu karavīriem. 

2. Latvijā: 
1992.gadā aktīvi piedalījos NAA un Aizsardzības zinātņu centra (AZC) izveidē – 

biju pirmais NAA prorektors zinātnes jautājumos un AZC vadītājs un no 1992.gada 
rudens arī NAA prorektors mācību darbā, sagatavoju Militārās izglītības konceptu, kas 
guva atzinību arī starptautiskajās konferencēs, organizēju gadskārtējās konferences un 
seminārus par militārās izglītības jautājumiem NAA un tika sniegta palīdzība un 
konsultācijas, veidojot militārās mācību iestādes Igaunijā un Lietuvā. 
1994.-1995. gadā tika izstrādāta Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku izveides 
koncepcija, kas guva NATO finansiālo atbalstu. Vēl viens piemērs: Totālās aizsardzības 
sistēmas konceptuālie pamati un izveidošanas principi: Pārskats par zinātniski 
pētniecisko darbu / NAA AZC ; projekta vad. K.Krēsliņš. - Rīga : [AZC] 
1.daļa (AZC 1/01-96). – 1996. – 193 lpp. 
2.daļa (AZC 1/01-97). – 1997. – 161 lpp. 
3.daļa (AZC 3/01-98). - 1998. - 269 lpp.    

 
Intereses 

Latvijas Šaušanas federācijas prezidents, Džordža Maršala centra Latvijas 
biedrības prezidents, Latvijas aizsardzības spēku apvienības goda prezidents, Latvijas 
ģenerāļu kluba valdes loceklis, Latvijas rezerves virsnieku asociācijas valdes loceklis. 
Vaļasprieks – ceļot, badmintons, skvošs, triatlons un citas fiziskās aktivitātes. 

 
NAA profesors, AZPC vadītājs Dr.habil.sc.ing.                          K. Krēsliņš 
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CURRICULUM VITAE 
James Sterlings Corums 
(James Sterling Corum) 

 
I. Personas dati  
 
Vārds, uzvārds                    James Sterling Corum 
Ieņemamais amats               Dekāns 
Darba vieta                          Baltijas Aizsardzības koledža 
Adrese                                 Riia 12, Tartu 51013, Igaunija 
Tel.                                       (+372) 717 6014 
Fax                                       372 717 6050 
E-mail                                   james.corum@bdcol.ee  
 
Pašreizējais ieņemamais amats: Dekāns Baltijas Aizsardzības koledžā, kas ir NATO 
un ASV atbalstīta koledža Baltijas valstu un citu Austrumeiropas sabiedroto valstu 
bruņoto spēku štata personālam. 
 
II. Izglītība  
 
1990.g.                                      Doktora grāds (PhD) vēsturē 
                                                  Kvīnsas (Queen’s) Universitāte, Kanāda 
1984.g.                                     Maģistra grāds (M LITT) vēsturē ( 3 gadu kurss ar 
disertāciju un visaptverošiem eksāmeniem) Oksfordas Universitāte, Anglija 
1976.g.                                      Maģistra grāds (MA) vēsturē 
                                                  Brounas (Brown) Universitāte, RI 
 
1975.g.                                      Bakalaura grāds vēsturē un vācu valodā 
                                                  Gonzagas Universitātē (Gonzaga), Vašingtona, ASV 
 
1974.-1975.g.                            Imatrikulēts Karla Ruprehta Universitātē Heidelbergā, 

Vācija 
                                                  Nolicis Vācijas  Universitātes sertificēto eksāmenu 
 
III. Profesionālā akadēmiskā darbība 
 
2005. – 2008.g.                          Asociētais profesors ASV Armijas Komandējoša un 
ģenerāl štāba koledžā Ft.Līvenvorsā, (Leavenworth), Kanzasā 
 
2004.-2005.g.                             Stipendiāts All Souls koledžā Oksfordas universitātē, 
paralēli stipendiāts Levershulme programmā Starptautiskās politikas departamentā, kā 
arī vieslektors Britu Aizsardzības akadēmijas Apvienotajā Personāla koledžā) 
Šrivenhamā, (Shrivenham),UK 
 
1991.-2004.g.                               Profesors Salīdzinošajos militārajos pētījumos, 
Augsta līmeņa  Gaisa un Kosmosa pētījumu skolā, Gaisa Universitātē, Maksvelā, 
AFB, AL 
 
1988.-1991.g.                               Instruktors Vēstures departamentā, Kvīnsas 
Universitātē, Kingstonā, Ontario, Kanāda. 
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IV. Militārā karjera 
 
2002.-2004.g.                              Atvaļinājos no Armijas rezerves kā pulkvežleitnants, 
pēdējais norīkojums – instruktors Armijas Kara koledžā, Carlisle  Barracks, PA, kur 
pasniedzu kursus stratēģijā un aizsardzības politikā vecākajam militārajam un 
civilajam Aizsardzības departamenta personālam vasaras semestrī. 
          No 2002.-2004.g. veicu vairākus specializētus pētījumus, kas saistīti ar 
Koalīcijas okupāciju Irākā. 2004.g. dienēju Irākā un  tiku norīkots uz Koalīcijas 
Militāro apmācību un Konsultantu komandu (CMATT) , kur strādāju ar irākiešiem, lai 
izveidotu nākošās armijas un gaisa spēku struktūras. 
 
1997.-2002.g.                             Dienēju sešus gadus aktīvajā dienestā ASV armijā 
ASV,  
                                                   Vācijā un Centrālamerikā. No 1977.-1979.g. pirmajā 
aktīvā dienesta norīkojumā dienēju kā izlūkošanas virsnieks Vācijā, biju tieši saistīts 
ar pretterorisma darbību un uzturēju sakarus ar vācu policiju un Bundesvēru. Kalpoju 
20 gadus kā rezerves virsnieks un sasniedzu pulkvežleitnanta pakāpi. Man ir dažādi  
 apbalvojumi, tai skaitā Medaļa par izcilu dienestu (2x), Armijas Uzslavas medaļa un 
Armijas Sasniegumu medaļa.     
 
V. Militārā izglītība  
 
1998.g.                                        Pabeidzu Gaisa Kara koledžu, rezidenta kursu 
,Maxwell AFB 
1994.g.                                         Pabeidzu ASV Armijas Komandējoša un 
Ģenerālštāba 
                                                     kursu    
1994.g.                                         Gaisa pavēlniecības un štāba koledža, Maxwell AFB 
AL 
1990.g.                                         ASV Armijas Artilērijas virsnieku augstākie kursi 
1984.g.                                         Pirmais Armijas Kaujas izlūkošanas operāciju kurss, 
                                                     Ft.Bragg NC 
1977.g.                                         Pabeidzu Izlūkošanas virsnieku kursu un 
Taktiskās/stratēģiskās Izlūkošanas virsnieku kursu 
 
VI. Apbalvojumi un stipendijas 
 
Stipendiāts: Stipendiāts All Souls koledžā, Oksfordas Universitātē, 2005.g. Viens no 
19 izvēlētajiem vecākajiem starptautiskajiem pētniekiem 2005.-2006.g. 
 
Vieslektors Levershulme Programmā par kara mainīgo dabu no 2005.g. janvāra līdz 
jūlijam. Starptautiskā politikas departaments, Oksfordas Universitāte. 
 
Grāmatas apbalvojums: Roots of Blitzkrieg, tika apbalvota ar Goodzeit balvu kā 
labākā militārās vēstures grāmata, kuru izdevis New York Military Affairs 
Symposium 1992.g.  
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Grāmatu kluba apbalvojums: Grāmatu  „The Luftwaffw: Creating the Operational Air 
War” Vēstures Grāmatu klubs izraudzīja apbalvošanai 1997.g.augustā. „The Roots of 
Blitzkrieg”  Vēstures Grāmatu klubs izraudzīja apbalvošanai 1994.g. pavasarī/vasarā. 
 
Apbalvojums par rakstu: četri raksti, ieskaitot „Aerospace Power in current and 
Future Small Wars” un „The Civil War in El Salvador” saņēma ASV Armijas 
Komandējošā un Personālsastāva koledžas Sudraba Spalvas (Silver Pen) balvu 
2006.g. maijā. 
 
Ŗaksts „Argentine Airpower in the Falklands: An Operational View”saņēma „Wings 
over America” balvu kā labākais raksts Airpower Journal portugāļu izdevumā 2002.g. 
Raksts „Airpower in Peace Enforcement” saņēma Ira Eaker labākā raksta balvu 
1996.g. decembrī. 
 
Raksts „The Air War in El Salvador” saņēma  Ira Eaker Airpwer Journal labākā 
raksta balvu 1999.g. 
 
Pētījuma apbalvojums: pētījums  Aeronautikas koledžai „Inflated by Air: Common 
Perceptions of Civilian Casualties Caused by Aerial Bombardment” saņēma Red 
River Valley Fighter Pilots asociācijas balvu ( viena no 2 galvenajām balvām 
rakstniecībā) 1998.g.jūnijā. 
 
XVI. Akadēmiskā/profesionālā darbība  
 
Pašlaik redkolēģijas loceklis  izdevumos Journal of Strategic Studies un Airpower 
Journal. 
 
XVII. Darbība profesionālajās organizācijās  
 
US Commission for Military History 
Society for Military History 
German Studies Association 
Airplane Owners and pilots Association 
United Oxford and Cambridge Universities Club 
Oxford University Society 
Codrington Society, All Sols College, Oxford University 
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CURRICULUM VITAE 
 

Molis Arūnas 
(Molis Arunas) 

 
I. Personas dati 
Uzvārds                                           MOLIS 
Vārds                                               ARŪNAS 
Dzimšanas gads                               1978 
Ģimenes stāvoklis                            precējies 
Tel.                                                   +372 717 6008 
e-pasts                                              arunas.molis@gmail.com 
Dzimtā valoda                                 Lietuviešu 
Svešvalodas                                     Angļu val.(E), Krievu val.(E),  Vācu val.(G), 
Serbu val.( (L) 
 
II. Augstākā izglītība 
 
1997.-2001.              Bakalaura grāds (BA) politikas zinātnē. Viļņas Universitāte. 
Starptautisko 

 Attiecību un Politikas Zinātnes Institūts. 
 
2001.-2002.              Maģistra grāds (MA) Eiropas studijās, Brēmenes augstskola - 
Lietišķo Zinātņu Universitāte. 
 
2003.-2008.             Doktora grāds (PhD) Sociālajās Zinātnēs, Viļņas Universitāte. 
Starptautisko Attiecību un Politikas Zinātnes Institūts. 
 
III. Darba pieredze 
 
05.2007.- pašlaik     Darba vieta                          Baltijas Aizsardzības Koledža, Tartu, 

Igaunija 
                                 Ieņemamais amats               Nodaļas vadītājs Politisko un 
stratēģisko pētījumu departamenta Starptautisko attiecību katedrā (08.2007.-01.2008.) 
 
01.2007.-03.2007.    Darba vieta                          ES Drošības Pētījumu Institūts, 
Parīze, Francija 
                                  Pienākumi                           Internatūra, veic pētījumus par 
enerģijas drošības jautājumiem bijušajās padomju blokavalstīs. 
                                                                              
09.2006.-06.2007.     Darba vieta                         Viļņas Universitāte, Starptautisko 
Attiecību un Politikas Zinātnes Institūts 
                                  Ieņemamais amats               Lektors (Eiropas drošība, Eiropas 
enerģētikas drošība, Enerģijas problēmas starptautiskajā politikā).                                                               
 
08.2005.-04.2007.      Darba vieta                         Stratēģisko Pētījumu Centrs 
                                   Ieņemamais amats              Austrumu valstu pārraudzības  
                                                                               nodaļas vadītājs 
12/2002-08/2005        Darba vieta                         Lietuvas Aizsardzības Ministrija 
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                                   Ieņemamais amats               Štāba virsnieks Aizsardzības un 
plānošanas nodaļā 
11/2000-09/2001        Darba vieta                          Lietuvas Parlaments, Sabiedrisko 
attiecību nodaļa 
                                   Ieņemamais amats               Konsultants, redaktors „Lithuanian 
                                                                                Parliamentary Mirror” 
 
 
VI. Papildus informācija  
Manas pētnieciskās intereses ietver Krievijas ekonomiku un ārpolitiku, politiskos un 
ekonomiskos  procesus Eiropā, ES-Krievijas attiecības, CFSP/ESDP attīstību, 
enerģētikas drošību, ģeopolitikas, prognozēšanas, scenāriju veidošanas metodoloģiju. 
 
Kopš 2005 esmu rakstījis komentārus un apskatus Lietuvas laikrakstiem, žurnāliem un 
interneta portāliem (piem., Lietuvas Rytas”, „Veidas”, „Kelias”, „The Baltic Times”, 
www.delfi.lt, www.balsas.lt, www.geopolitika.lt, utt.) par drošības un ekonomikas 
jautājumiem. Esmu arī sadarbojies ar Lietuvas un Igaunijas zinātnieku grupām (think-
tanks), darbojoties līdzi viņu pētījumiem. Kopš 2009.g. februāra lasu lekcijas Tartu 
Universitātē (EuroCollege) – „ES-Krievijas attiecības mūsdienās”.  Esmu piedalījies 
zinātniskās konferencēs un oficiālās starptautiskās sarunās, esmu organizējis 
nozīmīgus starptautiskus pasākumus (konferences, apmācības), sagatavojis oficiālas 
runas un veicis prezentācijas, kā arī bijis vēlēšanu novērotājs konflikta zonās. 
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CURRICULUM VITAE 

ASTA MASKAĻŪNAITE 
(Asta Maskaliunaitė) 

 
Dzimšanas datums:   16.09.1977.g 
Tautība:    Lietuviete 
Pilsonība:    Lietuvas 
Adrese:    14013 Avižieniai, Viļņas raj., Lietuva 
     Tel.: +(371) 653 13 282 
     E – mail asta.maskaliunaite@bdcol.ee 
 
IZGLĪTĪBA 
 
2001. – 2007.    Centrālās Eiropas Universitāte,Budapešta, 
Ungārija. 
     Politisko zinātņu doktora grāds. Darba 
nosaukums:  
     Ilgtermiņa teroristiskā kampaņa un politiskās 
pārrunas:  
     ETA loma Spānijas politikā.Darbs aizstāvēts 
07.09.2007. 
2000. – 2001.    Centrālās Eiropas Universitāte,Budapešta, 
Ungārija. 
     Maģistra grāds politiskajās zinātnēs. Darba 
nosaukums: 
             Revolucionārās retorikas aspekti: Francija, 
1791-1794 un  
     Lietuva 1990-1992. 
1995. – 1999.    Starptautisko Attiecību un Politisko Zinātņu 
Institūts,  
     Viļņas Universitāte. Bakalaura grāds politiskajās 
zinātnēs 
1992. – 1995.    Viļņas Eksakto un Dabas zinātņu licejs, 
Diploms. 
1983 – 1992.    Viļņas 27. Vidusskola 
 
CITI KURSI 
 
1997. – 2000.    Lietuvas Tautas koledža, sekmīgi pabeigti 
     3 mācību gadi 
Aprīlis – Jūnijs 2000.   Universita per Stranieri, Perugia, Itāļu 
valodas un kultūras  
     Kursi, pabeigts 4.līmeņa kurss 
Augusts 1999.    Universita per Stranieri, Perugia, Itāļu valodas 
un kultūras  
     Kurss 
Jūnijs – jūlijs 1993.   Čarlstonas Universitāte, Dienvidkarolīna, ASV. 
Koledžas  
     līmeņa vasaras programma vidusskolniekiem 
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APBALVOJUMI 
 
2004.g. novembris   Centrālās Eiropas Universitāte, doktora 
pētnieciskā darba  
     atbalsta grants pētījumiem Eiropas Universitātes 
Institūtā, 

    Florence, Itālija 
2003.g.jūnijs    Eiropas Komisija. Marijas Kirē stipendija 
pētījumiem  
     Deusto Universitātē, Bilbao, Spānija ( Sept. 
2003 – Maijs  
     2004 ) 
2000. g. Jūnijs    Tautas fonda stipendija maģistra programmai 
politiskajās 
     zinātnēs Centrālās Eiropas Universitātē  
1999.g. jūnijs    Ministero degli Affari Esteri, Itālija, stipendija 
trīs mēnešu  
     Studijām Perugijas Universitātē 
1999.g. aprīlis    Lietuvas Izglītības ministrija, grants 
pētnieciskam darbam 
     Londonas ekonomikas skolas bibliotēkās un 
Britu  
     Nacionālajā bibliotēkā 
1997.g. maijs    Sorosa Fonds, stipendija studijām Tautas 
koledžā.  
     Atjaunota 1998.g. jūnijā un 1999.g. jūnijā 
1993.g. janvāris   Sorosa Fonds, stipendija vasaras programmai 
Čārlstonas  
     Universitātē, Dienvidkarolīna, ASV 
 
DARBA PIEREDZE 
 
2006.g. – pašlaik   Baltijas Aizsardzības Koledža, akadēmiskās, 
karu un  
     konfliktu studijas 
2005.g. sept. – 2006.g. janv.  Starptautisko Attiecību un Politisko Zinātņu 
Institūts, 
     Viļņas universitāte, lektore 
1997.g.augusts – oktobris  Viļņas Konference’ 97, organizācijas asistente 
 
  
CITA INFORMĀCIJA 
 
Valodu prasmes   Lietuviešu – dzimtā valoda; 
     Angļu, spāņu, - tekoši mutiski un rakstiski 
     Itāļu, franču – labi 

    Krievu -  viduvēji  
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CURRICULUM VITAE 
 

MIKA JUHA KERTTUNENS 
(Kerttunen Mika Juha) 
 
Dzimšanas laiks un vieta   26.10. 1961.g., Jyvaskyla, Somija 
Pilsonība     somu 
Valodu prasmes    somu – tekoši 
      angļu, zviedru, norvēģu – profesionāli 
      Hindu, urdu, vācu – iesācēja līmenī 
 
IZGLĪTĪBA 
 
2009.      Sociālo zinātņu doktors Helsinku 
universitātē 
2005.      Augstākie komandējošā sastāva kursi, 
NDU 
2001.      PfP Štāba virsnieku kurss, SWEDINT 
1998 – 1999.     Karaliskā Norvēģijas Štāba koledža, 
Augstākais  
      Kurss ( JCSC ), Oslo, 1998. – 1999. 
1993. – 1995.      Virspavēlniecības Štāba virsnieks, 
Nacionālā  
      Aizsardzības Koledža, Helsinki 
1990. – 1991.     Kājnieku skola 
1983 – 1986.     Virsnieka eksāmens, Kadetu skola, 
Helsinki 
1983.      Pedagoģijas bakalaurs, Jyvaskyla 
Universitāte 
1980.       Imatrikulācijas eksāmens, Jyvaskyla 
Normaalikoulu 
 
DARBA PIEREDZE 
 
2009. - pašlaik     Aizsardzības vadības un virsnieku 
nodaļas  
      vadītājs Baltijas Aizsardzības Koledžā
  
2008. apr.-maijs    Stratēģisko un Aizsardzības studiju 
nodaļas vadītājs 
2004. – 2009.      Galvenais lektors stratēģijā, Nacionālā 
Aizsardzības  
      Universitāte 
2003. – 2004.     Lektors stratēģijā, Zviedrijas Nacionālā 
aizsardzības 
      Koledža 
2001. – 2002.     Mācību atvaļinājums doktora studijām 
Helsinku 
      Universitātē 
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1995. – 1998.      Lektors stratēģijā un starptautiskajā 
politikā  

( Augstākais Štāba Virsnieku kurss), 
(kadeti)   Nacionālā Aizsardzības 
Koledžā 

1991. – 1993.      Izglītības un Pedagoģijas nodaļas 
vadītājs,  
      Nacionālās Aizsardzības institūtā 
1988. – 1990.      Kājnieku nodaļas vadītājs, Instruktoru 
skolā, 
      Jaeger brigādē 
1986. – 1988.      Administratīvais virsnieks, pirmā 
kājnieku rotā, 
      Jaeger brigādē  
 
 
PAAUGSTINĀJUMI  
 
2004.      Pulkvežleitnants 
1995.      Majors 
1991.      Kapteinis 
1988.      Virsleitnants 
1986.      Leitnants 
 
APBALVOJUMI 
    
 
2004.      Zviedrijas Nacionālās Aizsardzības 
Koledžas 
      medaļa 
2002.      Somijas Lauvas 1.pakāpes ordeņa 
kavalieris 
2001.      Ordenis par izcilu dienestu 
2000.       Aizsardzības medaļa 
1997. un 1999.    Somijas Nacionālās Aizsardzības 
Koledžas balva 
 
 
HOBIJI 
 
 Garo distanču skriešana, alpīnisms 
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CURRICULUM VITAE 
Sliva Zdzislavs 

(Sliwa  Zdzislaw) 
 
 

Vārds: Sliwa 
Uzvārds: Zdzislaw 
Tēva vārds: Jozef 
Pakāpe: pulkvedis 
Dzimšanas datums: 24.08. 1964 
Dzimšanas vieta: Lubacova 
Ģimenes stāvoklis: precējies, sieva Maria 
Bērni: meita Anna (13); dēls Wojciech (7) 
Adrese: Kalinowa iela 12; 55-095 Mirkow,Polija 
              Ulikooli 11-1, Tartu 
Telefons : +372 7176025 
E-pasts : zdzislaw.sliwa@bdcol.ee 
               sliwazd@wp.pl 
 

1. Izglītība: 
 

1983-1987 - Mehanizētā Aizsardzības Militārā akadēmija, Vroclava, Polijā; 
1994-1996 – Nacionālās Aizsardzības universitāte, Varšava, Polija; 
1999-2000 – ASV armijas pavēlniecības un ģenerālštāba koledža,                                         
Kanzasa, ASV; 
2001-   Filozofijas Zinātņu Doktors militārajā zinātnē, Nacionālās Aizsardzības 
universitāte, Varšava, Polija; 
2007-2008 -  Stratēģisko studiju centrs, Nacionālās Aizsardzības universitāte, Pekina, 
Ķīna; 
 
     2.Militārais dienests: 
 
1987-1990   - Vada komandieris; 
1991-             Mehanizētās rotas komandieris mehanizētajā pulkā; 
1992-1994 –Taktikas instruktors Mehanizēto Aizsardzības Spēku Militārajā 
akadēmijā Vroclavā, Polijā; 
1996-1997 – Bruņotā bataljona komandieris mehanizētajā brigādē; 
1997-1998 –Taktikas katedras vecākais pasniedzējs Mehanizēto Aizsardzības Spēku 
Militārajā akadēmijā Vroclova,Polija; 
2001-lektors Mehanizēto Aizsardzības Spēku Militārajā akadēmijā Vroclavā,Polijā; 
2002-2003 – Didaktikas nodaļas vadītājs Mehanizēto Aizsardzības Spēku Militārajā 
akadēmijā Vroclavā,Polijā; 
2004-2006 – Kaujas nodrošinājuma nodaļas vadītājs Mehanizēto Aizsardzības Spēku 
Militārajā akadēmijā Vroclavā,Polijā; 
2005-  J-3 operāciju nodaļas vadītājs, KFOR Štābā Priščinā, Kosovā; 
2006-2007 – J-5 departamenta priekšnieks Polijas Bruņotajos spēkos Operāciju 
pavēlniecībā Varšavā, Polijā; 
01.08.2009-30.07.2009 – Militāro Studiju daļas vadītājs Nacionālās Aizsardzības 
universitātē Varšavā, Polijā; 
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01.08.2009 – Baltijas Aizsardzības koledža Tartu, Igaunijā. 
 
1.Valodas: 
 
Angļu valoda-3333 (STANAG 6001) 1998; sertifikāts 2009; 
IELTS – 6.5; Britu padome 2003. 
Krievu valoda-labi. 
2.Hobiji: 
-starptautiskās attiecības; 
-tūrisms; 
-aktīvais sports. 
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CURRICULUM VITAE 
 

Eriks Allans Sibuls 
(Eric Allan Sibul) 

 
 

I. Personas dati 
 
Eric Allan Sibul 
Riia 13-18 
51013 Tartu 
ESTONIA 
tel. +372 529 1416 
e-mail: eric.sibul@bdcol.ee  or  easibul@hotmail.com  
 
II. Augstākā izglītība 
 
2004. -2009.                Universitāte, UK 
                                    Doktora grāds vēsturē 
                                    Disertācija: „Forging Iron Horse and Iron Men”: Dzelzceļa            
transports Korejas karā un ASV Armijas Transporta korpusa ietekme uz Korejas 
nacionālā dzelzceļa transporta attīstību. 
 
1992.                           Golden Gate Universitāte, San Francisco, ASV  
                                    Sertifikāts importa-eksporta vadīšanā  
                                     
1989.                           San Jose Universitāte, San Jose, ASV 
                                    Maģistra grāds vēsturē  
                                    Disertācija: „Igaunijas ārpolitikas vēsture, 1917.-1921.: Robert 
Kaarel 
                                    Pusta, Antonius Piip un Jaan Poska loma.” 
 
1986.                           Pensilvānijas Valsts Universitāte, University Park, PA, ASV 
                                    Bakalaura grāds Starptautiskajos jautājumos. 
                                    Papildus kursi: vēsturē un ģeogrāfijā 
III. Darba pieredze 
 
2006. – pašlaik           Baltijas Aizsardzības koledža, Tartu, Igaunija 
                                    Docētājs - Aizsardzības studijās : Militārā vēsture un Militārā 
teorija. Pienākumos ietilpst lekciju lasīšana un nodarbības militārajā teorijā,                                    
starptautiskajās attiecībās, pretkaujinieku operācijas, mazās valstis un militārais spēks. 
Lekcijas ietver militārās teorijas  mērķus, kara principus, ievads stratēģijā, kaujinieku 
kara darbības teoriju, jūras spēku vēsturi, jūras spēku teoriju, gaisa spēku vēsturi, 
operācijas uz upes,  operācijas džungļos, operācijas tuksnesī, militārās vadības 
vēsturisko  
 attīstību,  revolūciju militārajā izpratnē, karš, pagātne, tagadne, nākotne. 
                                    Izvērstu gadījumu mācības par mazām valstīm un militāra 
spēka izmantošanu, pretkaujinieku operācijas – Malaizijas izveidošanās 1948.-1960, 
g. 
militāri konsultatīvās misijas. 
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1999. – 2007. g.          Centrālā Teksasas koledža, Killeen, TX ASV 
Profesora asistents – Vēsturē un Biznesa vadībā. 
                                     Pienākumos ietilpst apmācība klasē un 
tālmācība, izmantojot Internetu. Kursu programmā ietver 
militāro teoriju – kara vēsturiskos principus, ASV vēsturi līdz 
1865.g., ASV vēsturi no 1865.g., pasaules civilizācija līdz 
1648.g., pasaules civilizācija no 1648.g., Teksasas vēsture, 
ievads vadības zinātnē, ievads biroja vadīšanā. 

 
2003. – 2004.               Pensilvānijas Kutstaunas Universitāte, Kutztown PA ASV   
                                     Docents – Vēsturē. 
                                     Pienākumos ietilpst  Bakalaura programmas  studentu 
apmācība.  
                                     Programma ietver rietumu civilizācijas līdz 1648.g., rietumu 
civilizācijas no 1648.g. 
 
1994. -  1998.               Korejas Republikas Armijas Valodu skola, Songnam, 
Korea 
                                      Instruktors – Militārā angļu valoda. 
                                      Apmāca Korejas Republikas militāro personālu, sākot no 
instruktoriem līdz pulkvežiem/jūras kapteiņiem un Nacionālās Aizsardzības 
civilpersonālam. Vada aizsardzības atašeju priekšmisijas apmācības kursus. 
 
IV. Cita pieredze 
 
1992. – 2006.                ASV Jūras spēki un Jūras Spēku rezerves 
                                      Bocmanis. Pieredze jūras administrācijā, transportā,  
                                      operācijās, celtniecībā un sagādē. 
 
2003. – 2004.                 Kutstaunas Ugunsdzēsēju biedrība, Kutztown PA, ASV 
                                       Brīvprātīgais ugunsdzēsējs, atsaucas uz izsaukumiem 
ugunsgrēku, glābšanas, bīstamu materiālu un neatliekamās medicīnas palīdzības 
                                       gadījumos. 
 
V. Dalība organizācijās  
 

- Starptautiskā Transporta vēstures, Satiksmes un Mobilitātes Asociācija 
- Militārā Vēstures biedrība 
- Augstākā līmeņa Baltijas studiju asociācija 
- Dzelzceļa un Lokomotīves vēstures biedrība 

 
 

88 



 

Curriculum Vitae 
Valentīns Abramovs 
(Abramov Valentin) 

 
 
CONTACT INFORMATION 
Name   Abramovs Valentīns 
Country  Igaunija 
E-Mail:  valentin.abramov@bdcol.ee 
 
 
PERSONAL INFORMATION 
Date of birth  24/05/1953 
Nationality:  Igaunija 
 
WORK EXPERIENCE 
05.2001 -   Baltijas Aizsardzības Kolēdža, IT sistēmu administrātors 
01.1996 - 05.2001 Igaunijas muita, lietvedības administrātors 
05.1992 -12.1995 AS Primex Data - izpilddirektors 
09.1991 - 05.1992 OY Avaks – attīstības menedžeris 
06.1976 - 05.1992 Igaunijas Zinātņu akadēmijas Fizikas institūts -  vadošais 

pētnieks 
 
EDUCATION 
1983   PhD (Solid State Physics) 
1971 - 1976  Tartu Universitāte (teorētiskā fizika) 
1968 - 1971  Gustafa Adolfa vidusskola (Tallina), fiz-matem. klase 
 
AWARDS 
BALTDEFCOL Goda medaļa 
 
LANGUAGES 
- igauņu  dzimtā valoda 
- krievu  dzimtā valoda 
- angļu  labi 
- vācu             vidēji 
- somu  laba sapratne, vidējas runas prasmes 
 
INTERESTS 
Sci-fi 
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CURRUCULUM VITAE 
PETERFI Carol-Teadors 

(Peterfi Carol-Teodor) 
 

Vārds, Uzvārds PETERFI Carol-Teador 
Pakāpe: pulkvežleitnants; 
Dienesta vieta: Armija, CBRN Aizsardzība; 
Ieņemamais amats: NATO instruktors Apvienotajās/Sauszemes operācijās. 
 
Militāra izglītība:  
 

1) Militārās studijas: 
 Kara koledža – Sauszemes spēku virspavēlniecība, Aspirantūras kurss  

Nacionālās Aizsardzības universitātē ‘’Carol I’’ Rumānijā 2008; 
 Krīzes situāciju vadības kurss NATO štābā Briselē Beļģijā 2007; 
 NATO krīzes situāciju vadības kurss NATO skolā Oberammergavā, Vācijā 

200; 
 N.A.T.O. NBC Brīdinājumu un atskaites sistēmas rokasgrāmata un ADP 

procedūru kurss C-71, NATO skola, Oberammergavā,Vācijā 2000; 
 N.A.T.O. NBC Aizsardzības NATO skolā Oberammergavā,Vācijā 1999; 
 Štāba virsnieku kursa Camulung-Muscle Rumānijā 1999; 
 Vienības komandieru kursi CBRN Aizsardzības skolā Camulung-Muscle 

Rumānijā 1999; 
 Vienības komandieru kursi CBRN Aizsardzības skolā Camulung-Muscle 

Rumānijā 1991; 
 Militārā skola virsniekiem aktīvajā dienestā Sibivā, Rumānijā 1989; 
 Militārā vidusskolā Breaza, Rumānija 1986; 

 
2) Civila izglītība: 
 Ortodoksālās teoloģijas fakultāte Pitesti universitāte, Vēstures un Tradīciju 

maģistrs Rumānija 2002; 
 Psiholoģijas un socioloģijas fakultāte Rietumu universitātē Timišoarā, 

Rumānijā 1996; 
 Teorija un praktiskās nodarbības sociālajā darbā Norvikas universitātē 

Ziemeļīrijā 1994; 
 Sociālais darbs un personības pašizaugsmes kursi Case Western Reserve 

University Klīvlendā 1993. 
 
Profesionālā pieredze: 
 

 Analītisko aprēķinu vadītājs Mehanizētajā divīzijā 23.08.1989-23.10.1990; 
 Rotas komandiera vietnieks NBC Aizsardzības vienībā, Mehanizētajā 

divīzijā 23.10 1990-01.10.1993; 
 NBC Aizsardzības rotas komandieris Loģistikas un Apmācību centrā 

01.10.1993-01.08.1994; 
 NBC Aizsardzības vada komandieris NBC Aizsardzības rotā/Mehanizētajā 

brigādē 01.08.1994.-01.10.1998; 
 Majors CBRN Aizsardzības skolā 01.10.1998-01.08.1999; 
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 Mācību nodaļas pasniedzējs Taktikas un štāba virsniekiem CBRN 
Aizsardzības skolā 01.08.1999-30.03.2001; 

 Vadības nodaļas pasniedzējs CBRN Aizsardzības skolā 30.03.2001-
15.08.2002; 

 13.CBRN Mācību bataljona komandieris 17.04.2001-30.08.2002, CBRN 
Aizsardzības skolā; 

 Vecākais pasniedzējs Virsnieku apmācības nodaļā (atbildīgs par sauszemes 
un CBRN mācībām 15.08.2002-01.10.2003 CBRN Aizsardzības skolā ) ; 

 Studentu amatpersonu kursi Nacionālajā Aizsardzības universitātē 
01.10.2003-26.07.2005; 

 Kapteinis operatīvo apmācību un situāciju novērtēšanas nodaļā ārkārtas 
situācijās ( atbildīgs par vienību sagatavošanu un vadīšanu civilajās 
ārkārtas situācijās ) 26.07.2005-15.04.2007 Militāro operāciju 
pavēlniecība, ģenerālštābs; 

 Krīzes situāciju glābšanas nodaļas vadītājs Militārajā Nacionālajā 
pavēlniecības centrā, ģenerālštābā 15.04.2007-16.07.2008; 

 NATO apvienoto un sauszemes operāciju pasniedzējs Operāciju fakultātē 
Baltijas aizsardzības koledžā 16.08.2008; 

 
 
Starptautiskā pieredze: 
 

 December 2007, NATO Crisis management seminar, NATO HQ, Brussels, 
Belgium; 

 November 2007, speaker at NATO EAPC (IPC) Plenary and Seminar with 
the topic “Industrial security and critical infrastructure protection in 
energetic sector / gaze sector”; 

 October 2007, expert and speaker at CIMIC Conference National Guard 
Alabama/USA; 

 October 2007, Head of NATO Evaluation Team at “ROUEX 07”, exercise 
for a Tanks Battalion evaluation according with CREVAL, Malina 
Training Field, Romania; 

 June 2007, speaker at International Crisis Management Conference 
“ATHENA 2007”, Athena, Greece; 

 June 2007, relief operations expert at “Military Support to Civil 
Emergencies”, National Guard Alabama/USA; 

 April 2007, Head of White Cell and Romanian Delegation at Multinational 
CBRN Warning and Reporting Exercise “BRAVE BEDUIN 07”, Skive, 
Denmark; 

 March 2007, National Representative in “Board of Advisor for NATO 
CBRN Warning and Reporting Software”, Copenhagen, Denmark; 

 November 2006, Ministry of Defense Representative in National Response 
Cell at Multinational Exercise of Emergency Situations Management 
(relief operations) “SEESIM 06”, Bucharest, Romania; 

 November 2006, distaff member at NATO Nuclear Planning Exercise, 
“ABLE STAFF 2006”, Bucharest, Romania; 

 October 2006, Head of NATO Evaluation Team at “ROMEX 06”, exercise 
for a Mountain Battalion evaluation according with CREVAL, Rentea 
Training Field, Romania; 
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 October 2006, National Representative in NATO JCG CBRN DEFENSE 
Working Group, LG-7; 

 May 2006, Head of White Cell and Romanian Delegation at Multinational 
CBRN Warning and Reporting Exercise “BRAVE BEDUIN 06”, Skive, 
Denmark; 

 March 2006, distaff member at NATO Crisis Management Exercise 
“CMX 06”, Bucharest, Romania; 

 February 2006, Ministry of Defense Representative in National Response 
Cell at NATO Crisis Management Exercise (biological disaster) “GREEN 
CLOUD”, Bucharest, Romania; 

 November 2005, distaff member at NATO Nuclear Planning Exercise, 
“ABLE STAFF 2005”, Bucharest, Romania; 

 November 2005, National Representative at 6th CBSC Meeting, Zagreb, 
Croatia. 

 
 
Apbalvojumi: 
 

 Military Merit, bronze class, 2004; 
 Medal of Merit “Humanitarian Actions”, golden class, 2007. 

 
Valodas: 
 
  - angļu valoda, vācu valoda. 
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CURRICULUM VITAE 
Olavi Janes 

(Olavi Jänes) 
 

Vārds un uzvārds:  Olavi Jänes ( Mr.) 
Nacionalitāte:  Igaunis 
Dzīves vieta:    Tartu, Igaunija 
Dzimšanas gads:   1976 
 
 
Izglītība: 
2001-2002:  LL.M Starptautiskās tiesības un Eiropas tiesības, Rīgas Juridiskā 
augstskola 
1995-1999:  BA Tiesību zinātnes, Tartu Universitāte 
 
 
Profesionālā pieredze: 
 
2006- līdz 
šim brīdim 

Baltijas aizsardzības koledža, Starptautisko tiesību nodaļas vadītājs. 
Atbildīgs par: starptautisko tiesību apmācību vidējam komandējošam 
un personālsastāvam, un civilajiem kalpotājiem;  
citu moduļu novērtēšana no juridiskā aspekta; 
piedalīšanās kā pasniedzējam vai dalībniekam Igaunijas un 
starptautiskās militārās mācībās; 
juridiskais konsultants komandierim un koledžai. 

2002- līdz 
šim brīdim 

Audentes starptautiskā universitāte/Tallinas tehnoloģiskā universitāte, 
lektors. Atbildīgs par: maģistru studiju programmas studiju kursi, 
Igaunijas un starptautiskās privāttiesības. 

2009-šim 
brīdim 

IGM Juridiskais birojs, Uzraudzības padomes loceklis 

2004-2006 IGM Juridiskais birojs, Privāttiesību nodaļas vadītājs 
1999-2004 Igaunijas Parlaments, Tiesisko attiecību komiteja, konsultants 
 Plaša pieredze tiesiskās reformas realizācijā un likumdošanas aktu 

izstrādāšanā. 
  

 
Profesionālās kvalifikācijas celšana sakarā ar darbu Baltijas aizsardzības 
koledžā 
2007 – 
2009 

Starptautisko bruņoto spēku personāla mācības Zviedrijā. Juridiskais 
konsultants armijas brigādēm, apvienotajam gaisa operāciju centram, un 
gaisa komponenta komandsastāvam.  

2008: Harvardas universitātes cilvēktiesību politikas un konfliktu pētījumu 
programmas  organizētā tematiskā darbnīca par cilvēku tiesībām 
konflikta laikā. 
Harvardas universitātes cilvēktiesību politikas un konfliktu pētījumu 
programmas organizētais pamattreniņkurss „Modernākie principi 
cilvēktiesības nodrošinošajos likumos un politikā”  

2007: 2. Tallinas seminārs par bruņota konflikta likumiem 
Starptautisks seminārs militārās rokasgrāmatas par bruņota konflikta 
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likumiem, Oslo. 
Militārais kurss par cilvēktiesību likumiem, Starptautiskais Cilvēktiesību 
likumu institūts, San Remo 

2006: Vadošo speciālistu kursi par nacionālo aizsardzību, organizē Igaunijas 
AM  
NATO juridisko konsultantu kurss, NATO skola 
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CURRICULUM VITAE 
GUNDARS REZEVSKIS 

(Gundars Rezevskis) 
 
Tautība:   Latvietis 
Ģimenes stāvoklis:  Precējies 
Bērni:    Meita - 1988.g 
    Dēls - 2003.g. 
 
Izglītība:    
Militārā 
 
2003.g.    Baltijas Aizsardzības Koledža, Apvienotais 
Vadības un       Štāba Kurss 
1994.g.    Nacionālā Aizsardzības Akadēmija 
Civilā 
 
2002.g.    Latvijas Universitāte, filoloģijas maģistrantūra 
1993.g.    Latvijas Sporta Akadēmija 
 
Paaugstinājumi:    
2008.g.    Pulkvežleitnants 
2003.g.    Majors 
2000.g.    Kapteinis 
1997.g.    Virsleitnants 
1994.g.    Leitnants 
 
Militārā karjera:   
2007.g.    NBS Mācību Vadības un Pavēlniecības Štābs, 
mācību daļa 
2006.g.-2007.g.   Sadarbības nodaļas vadītājs, Sauszemes Spēku 
Štābs/Brigādes Štābs 
2004.g.-2006.g.   Operatīvās nodaļas priekšnieks, Sauszemes 
Spēku brigādes Štābs 
2003.g.-2004.g.   Starptautiskās Sadarbības nodaļas priekšnieks, 
Zemessardzes Štābs 
1998.g.-2002.g.   Angļu valodas nodaļas vadītājs, NAA 
1994.g.-1998.g.   Sporta instruktors, NAA  
 
Misiju pieredze: 
2005.g.dec.-2006.g.jūl.  G3 plānošanas virsnieks, MND-CS, Ad 
Diwaniyah, Irāka 
 
Valodu prasmes:  Latviešu, angļu, krievu    
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CURRICULUM VITAE 
DIDZIS NĪMANTS 
(Didzis Nimants) 

 
Dzimšanas datums:  29.01.1963.g.   
Dzimšanas vieta:    Smiltene, Latvija   
Ģimenes stāvoklis:    Precējies ar Ditu Nīmanti, 29.07.1970. 
        Meita Elizabete Rēzija Nīmante, 09.04.2000. 
Mājas adrese:    Rīga, Dreiliņu 9 – 7, LV – 1046, Latvija 

 
Izglītība 
 
1981. – 1987.   Rīgas Medicīnas Institūts ( RMI ),  

 papildus RMI Militārā nodaļa ( Rezerves Virsnieku 
Apmācības  Kurss – Leitnants) 

1970. – 1981.  Smiltenes vidusskola 
 

Darba pieredze   
 
2009.01. – pašlaik  Latvijas Aizsardzības Ministrijas konsultants Baltijas 

Aizsardzības koledžā, Tartu, Igaunija 
2001.01 – 2008.12.  Starptautisko Attiecību departamenta vadītājs, 

Aizsardzības Ministrija, Latvijas republika 
1999. – 2000.  Latvijas Prezidentes Vairas Vīķes‐Freibergas militārais 

padomnieks 
1998. ‐  2000.  Latvijas Banka, Drošības departaments, 
  Departamenta vadītājs ( 1999. – 2000 ) 
1997.10 – 1998.11.  Premjerministra Guntara Krasta militārais padomnieks 
1997.06. – 1997.10  Speciālo Uzdevumu Virsnieks Aizsardzības Ministrijā 
1995. – 1997  Latvijas Sadarbības Dienesta virsnieks, Partnerattiecību 

Koordinācijas vienība, Mons, Beļģija 
  Latvijas Militārais Pārstāvis NATO 
1994.  Latvijas Banka, Drošības Departamenta inspektors 
1994.  Robežsargu brigāde, Mācību departamenta vadītājs 
1993.  Adjutants pie Aizsardzības Ministrijas 
1992.  Valmieras Robežsargu bataljons, sporta instruktors, 
  Vada komandieris 
 

 
 
Papildus izglītība 
 
 
2005.  Ģenerāļu, Admirāļu un Vēstnieku kurss, NATO 

Aizsardzības koledža, Roma, Itālija 
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2003.  „Cīņa ar terorismu: koncepcija un stratēģija’’, Džordža C. 
Maršala  Drošības studiju Eiropas Centrs, Garmisch‐
Partenkirchen, Vācija 

2003.  Augstāko vadītāju seminārs 03‐6 „Eiro – Atlantijas 
Drošības Arhitektūra un Drošības sadarbība pēc Prāgas, 
Kopenhāgenas un Irākas”, 

  Garmisch‐Partenkirchen, Vācija 
2002. – 2003.  „Starptautiskais Mācību kurss par drošības politiku”, 
  Ženēvas drošības politikas centrs, 
  Ženēva, Šveice 
2001.  „Augstākie kursi par drošības politiku Ziemeļeiropā”, 
  Zviedrijas Nacionālā Aizsardzības Koledža, 

Stokholma,Zviedrija 
1998.  ‘’Stratēģiskā pieeja starpvalstu noziegumiem un civilajai 

sabiedrībai”, vadītāju seminārs, Džordžtaunas 
universitāte, Vašingtonas D.C. 

1994.  „Kaujas cīņa, fāze B, mācību kurss, Starptautiskās 
Drošības Akadēmija, Rīga, Latvija. 

 

Saņemtie apbalvojumi 
 
1996.  Aizsardzības ministra apbalvojums „Medaļa par goda 

atzinību” 
2004.  Aizsardzības ministra piemiņas medaļa „Par Latvijas 

virzīšanu iestājai NATO” 
2008.  Aizsardzības ministra „Apbalvojuma nozīme” 
2008.  Latvijas prezidenta atzinības vēstule 
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CURRICULUM VITAE  
Frederik Labarre 
(Frederic Labarre) 

 
I. Personas dati 
 
Vārds, uzvārds                         Frederic Labarre 
Tel.                                           +372 5637 7548 (Igaunija) 
e-pasts                                      fredericlabarre@yahoo.com  
 
II. Profesionālā darbība 
 
Kopš 2008.g.janv.                    Nodaļas vadītājs Politikas un Stratēģijas departamentā 
Baltijas Aizsardzības koledžā, Tartu, Igaunijā 
 
2004.g.sept.-2007.g.febr.         Augstākā līmeņa speciālā apmācība, NATO 
Aizsardzības 
                                                 koledža, Roma, Itālija 
 
2001.g.okt.-2004.g.sept.          Starptautiskie Sakari, Karaliskā Militārā koledža, 
Kingstona, Kanāda 
 
2000.g.aug.-2001.g.okt.           Politikas konsultants Igaunijas Aizsardzības ministrijā, 
Tallina, Igaunija 
 
2000.g.aug.-2001.g.okt.           Lektors EuroUlikool Universitātē, Tallina, Igaunija 
 
1999.g.febr.-1999.g.jūn.          Konsultants Nacionālās Demokrātijas Institūtā (NDI), 
Vašingtona DC, ASV 
 
1998.g.okt.-19999.g.febr.        Zinātniskais līdzstrādnieks, Pearson Miera Uzturēšanas 
Centrā, Cornwallis, NS, Kanāda 
                    
1998.g.maijs-1998.g.sept.        Tirdzniecības attīstības analītiķis Kanādas vēstniecībā,  
                                                  Vašingtona, DC 
 
1997.g.okt.-1998.g.apr.             Jaunākais asistents, Senator Lucie Pepin (Liberal), 
Otava,Kanāda 
 
1997.g.jūl.-1997.g.sept.            Zinātniskais līdzstrādnieks, Otavas nacionālās 
Aizsardzības departamentā, Kanāda 
 
1996.g.jūn.-1997.g.aug.            Jaunākais asistents vairākiem Parlamenta locekļiem, 
Otava, Kanāda 
 
1989..g.febr.-1996.g.febr.         Pašnodarbinātais uzņēmējs, Monreāla, QC, Kanāda 
 
III. Izglītība un apmācība 
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Kopš 2006.g.sept.                       Kanādas Karaliskā Militāra koledža, ON, Kanāda 
                                                    Doktorantūra Kara pētījumos 
 
2000.g.                                        Bradfordas Universitāte, West Yorkshire, UK 
                                                    Maģistra grāds Miera uzturēšanas studijās 
                                                    Disertācija: Krievija, NATO Paplašināšanās un 

Cilvēktiesības Baltijas valstīs 
 
1998.g.                                        Otavas Universitāte, Otava, ON, Kanāda 
                                                    Bakalaura grāds Sociālajās zinātnēs, ar izcilību  
Politikas  
                                                    zinātnē, cum laude 
 
1998.g.                                       Sentpaula Universitāte (St.Paul) Otava, ON, Kanāda 

                             Kurss: Ievads Sabiedriskajās attiecībās (Krīzes risināšana) 
 
1998.g.                                        Vašingtonas centrs, Vašingtona, DC, ASV 
                                                    10 nedēļu seminārs „NAFTA un Sabiedriskā 
politika” 
                                                    (  5000$ stipendija) 
 
1997.g.                                        Konflikta rezolūcijas katalizatori, Montpelier, VT, 
ASV 
                                                    10 dienu seminārs par konflikta atrisināšanu un 
sarunām 
                                                    Bosnijā 
 
IV. Publikācijas  
 
“Effects-Based Post-Conflict Stabilisation and Reconstruction”, in Fleming Hansen, 
ed. “The Whole of Government Approach (tentative title)” Danish Defense College, 
Copenhagen, Denmark (expected early 2009) 
 
“Continuity and Change in 21st Century Canadian Security Policy”, Finnish National 
Defence University Strategic Papers, Helsinki, Finland (expected early 2009) 
 
The Sources of Russian Neo-Mercantilism, in J. Larry Black, and Michael Johns, eds., 
“From Putin to Medvedev: Change or Continuity?” (Toronto: Penumbra Press, 
2009). 
 
Co-edited with Predrag Jurekovic, “Cutting or Untying the Gordian Knot? The 
Future of Peace Operations in the Balkans”, (Vienna: National Military Academy, 
2008). 
 
“The Derailment of Western Security Policy in the Caucasus”, On Track, 13:3, 
Autumn 2008. 
 
“Self-interest and Cooperation: The Emergence of Multilateral Interdependence in 
Post-Conflict Eras”, in Connections, Winter 2007. 
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“Whence and Wither the PfP Consortium?” Connections, Summer 2008 Supplement. 
 
“The Kosovo War in a Constructivist Perspective”, in Connections, Fall 2007. 
 
Terrorism: Doctrine and Response, in “Eight Essays in Contemporary War Studies”, 
Swedish National Defence College Textbook, Stockholm, 2007. 
 
Transformation sustainment, Polaris, NATO School, Oberammergau, June 2006. 
 
 Is Missile Defence Moral? International Journal of the Canadian Institute for 
International Affairs, Fall 2005, Toronto 2005 
 
The Future of Canada’s Participation in Peacekeeping Operations, in Labarre and 
Jurekovic Eds.: “From Peace Making to Self-Sustaining Peace: International Presence 
in South East Europe at a Crossroads?” Vienna, National Defence Academy, 2004 
Co-edited with Mag. Predrag Jurekovic: “Through Economy to Democracy and 
Security: an Integrated Approach to Stability in SEE”, Vienna, Austria, National 
Defence Academy, 2004. 

 

“The Transatlantic Gap: Permanent or Temporary?” Vienna, Austria, Bureau for 
Security Policy, 2004 (http://www.bmlv.gv.at/wissen-
forschung/publikationen/beitrag.php?id=632)  

“Transnational Crime, Terrorism and the Future of Development in Failed States” in 
Romanian Journal of International Affairs, 2/3, June 2003.  

Co-edited with Dr. Predrag Jurekovic: “Crushing Crime in South Eastern Europe: A 
Struggle of International, Regional and Domestic Dimensions” Vienna, Austria, 
National Defence Academy, June 2003 

Conference report of Conflicts of Today, Wars of Tomorrow Conference at Karlberg 
Castle, Swedish National Defence Academy and Swedish Foreign Affairs Ministry. 
November 2002. 

 “Regional Integration through the Stability Pact”, Columbia International Affairs 
Online, February 2003 (simultaneously published in the conference proceedings of 
the 3rd Reichenau Working Group on Conflict Management in South East Europe, 
Austrian National Defence Academy and in Connections Quarterly Vol.2, #, 2003 in 
two languages). 

Book Review on Azar Gat’s “History of Military Thought from the Enlightenment to 
the Cold War” in Canadian Military Journal, Vol. 3, #3, Autumn 2002.  

“Peacebuilding in the Balkans: Is There a Need to Stay the Course?” in Connections, 
Vol.1, #2, July 2002. Translated in three languages. 

“Russia-NATO Relations and NATO Enlargement in the Baltic Sea Region” in Baltic 
Defence Review, BALTDEFCOL, Tartu, Estonia, #6, 2002  

“Russian Military Reform” in Baltic Defence Review, BALTDEFCOL, Tartu, Estonia, 
#5, 2001 
 
“Breakfast with NATO’s Secretary General”, Toronto, Ontario, Defence 
Associations’ National Network, Vol. 6, #1, Spring 1999. 
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V. Piedalīšanās konferencēs 
 
Nordic Conference on Security 
17-21 November 2008, Helsinki, FINLAND 
Paper presented: “The Sources of Canadian Security Policy” 
 
Fall Conference of the Atlantic Council of Canada 
4 November 2008, Ottawa, Ontario, CANADA 
Paper presented: “Russian Capabilities After Georgia and the Impact on the Baltic 
States” 
 
Whole of Government Conference 
23-24 October 2008, Copenhagen, DENMARK 
Paper presented: “Effects-based Approach to Post-Conflict Reconstruction” 
 
NATO/ACT - Baltic/Scandinavian Multiple Futures Workshop  
23 September 2008, Tartu, ESTONIA 
Chairman and organizer 
 
Effects-Based Approach to Operations Seminar 
13-14 March 2008, Tartu, ESTONIA 
Chairman 
 
10th CDAI Post Graduate Symposium 
27-30 October 2007, Kingston, Ontario, CANADA 
Paper presented: Russian Neo-Mercantilism 
 
1st ADL Forum 
October 2006, Suffolk, VA, USA 
Paper presented: ILIAS and ADL Performance under the Microscope 
 
2nd NATO/PfP Education and Training Network conference 
June 2006, Tartu, ESTONIA 
Paper presented: ADL Sustainment and Action Items from the Conference of 
Commandants 
 
1st NATO/PfP Education and Training Network conference 
June 2005, Oberammergau, GERMANY 
Paper presented: ADL and Action Items from the Conference of Commandants 
 
34th Conference of Commandants of Defence Academies 
6-8 April 2005, Rome, ITALY 
Paper presented: What’s in a name? Focusing on effects rather than ownership of 
networks. 

 
ADL Working Group of the PfP Consortium of Defence Academies and Security Institutes.  

29 March-2 April 2005, Kiev, UKRAINE 
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Paper presented: ESDP Course Development: Model of Interagency Cooperation5th 
Reichenau Regional Stability in South East Europe (RSSEE) Working Group of the 
Partnership for Peace’s Consortium of Defence Academies and Security Institutes. 
Regional Stability at a Crossroads: The Future of International Presence in SEE 

10-13 May 2004, Reichenau, AUSTRIA 

Paper presented: “The Future of Canada's Participation in the Balkans” 

Regional Stability in Southern Caucasus Working Group of the Partnership for 
Peace’s Consortium of Defence Academies and Security Institutes. 

Security Sector Governance in the South Caucasus-Challenges and Visions 

21-24 November 2003, Reichenau, AUSTRIA 

Long-term Defence Planning  

13-14 November 2003, Tartu, Baltic Defence College, ESTONIA 

7th Regional Stability in South East Europe (RSSEE) Working Group of the 
Partnership for Peace’s Consortium of Defence Academies and Security Institutes. 

From Economy through Democracy and Security: An Integrated Approach to Security 
and Stability in SEE 

22-25 October 2003, Dubrovnik, CROATIA 

Advanced Distance Learning Working Group of the Partnership for Peace’s 
Consortium of Defence Academies and Security Institutes. 

15-16 September 2003, Kingston, CANADA 

Paper presented: "Culture Shock and ADL: The Case of the MA with Scholarship 
Program" 

4th Reichenau Regional Stability in South East Europe (RSSEE) Working Group of 
the Partnership for Peace’s Consortium of Defence Academies and Security Institutes. 

Crushing Crime in SEE: A Challenge of Domestic, Regional and European 
Dimensions 

16-19 May 2003, Reichenau, AUSTRIA 

Conflicts of Today, Wars of Tomorrow 

1-3 November 2002, Karlberg Castle, Stockholm, SWEDEN 

2002 Annual General Meeting of the Group of 78 

27-29 September 2002, Cantley, Quebec, CANADA 

3rd Reichenau Crisis Management in South East Europe (CMSEE) Working Group of 
the Partnership for Peace’s Consortium of Defence Academies and Security Institutes. 

10-13 May 2002, Reichenau, AUSTRIA 

Paper presented: “Regional Integration through the Stability Pact” 

Enlargements in Europe – An Outlook from a Nordic Perspective 

2-3 November 2001, Karlberg Castle, Stockholm, SWEDEN 

Paper presented: “Russia-NATO Relations and NATO Enlargement in the Baltic Sea 
Region” 
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2nd Reichenau Crisis Management in South East Europe (CMSEE) Working Group of 
the Partnership for Peace’s Consortium of Defence Academies and Security Institutes. 

10-13 May 2001, Reichenau, AUSTRIA 

Paper presented: “Peacebuilding in the Balkans: The Need to Stay the Course” 
 
VI. Valodu prasmes 
Franču un angļu valodas  -  brīvi pārvalda 
Itāļu val.                           -  labi 
Krievu val.                       -  sarunu val. 
Vācu un igauņu val.         -  pamata līmenī 
 
VI. NATO/DND  pielaide slepeniem dokumentiem 
 
2005.g.apr.                          slepenība 
 
VII. Intereses, ceļojumi 
 
Kopš 1988.g.:             Austrija, Beļģija, Bulgārija, Horvātija, Dānija, Igaunija, Somija, 
                               Francija, Vācija, Itālija, Latvija, Luksemburga, Nīderlande, 
Rumānija,  
                                           Krievija, Slovākija, Zviedrija, Šveice, Lielbritānija, 
Ukraina 
 
Intereses:                 šahs, lasīšana, braukšana ar sniegakurpēm, iešana pārgājienos, 
kalnos  
                           kāpšana, braukšana ar kajaku, plostu pa upēm, peldēšana, slaloms, 
teniss 
 
VIII. Dalība organizācijās   
 
2007.g.                              NATO Aizsardzības koledža „Ancien” 
2005.g.                              Redkolēģijas loceklis žurnālā Connections  
2002.-2004.g.          Valdes loceklis, Group of 78 (Kanādas kreisi orientētā – think 
tank) 
2000.g.                              Biedrības loceklis Pearson Peacekeeping centrā 
1998.g.                              Otavas Universitātes absolvents 
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CURRICULUM VITAE 
Viljams Ronalds La Grons 

(William Ronald La Grone) 
 
Vārds , Uzvārds  Viljams Ronalds La Grons  
 
Ieņemamais amats: Baltijas Aizsardzības koledžas apvienoto kombinēto operāciju 
instruktors 
 

IZGLĪTĪBA 
Maģistra grāds Liberālajās studijās un universitātes beidzēja sertifikāts Ģeogrāfiskās 
Informācijas sistēmās (GIS), 2006.  Džeksonvillas Valsts universitāte, Džeksonvilla, 
Alabama, ASV  
Bakalaura grāds Ķīmijā, 1976.Virdžīnijas Militārais Institūts, Leksingtona,. 
 

PĀRSKATS PAR DARBA PIEREDZI 
Pulkvežleitnantam (atvaļināts) Ronaldam La Gronam ir vairāk nekā 27 gadu 
komandiera un vadītāja militārā virsnieka pieredze Amerikas Savienoto Valstu armijā 
un divus gadus viņš ir strādājis kā vides nozares un ģeodēzijas datu bāzes vadītājs 
Starptautiskajā Zinātnisko Pētījumu Pielietošanas Korporācijā. Ronalds La Grons 
Baltijas Aizsardzības koledžā ir nostrādājis 3.5 gadus.  
 

PROFESIONĀLĀ PIEREDZE 
Patlaban Ronalds La Grons dienē kā amata izpildītājs Apvienoto Bruņoto Spēku 
dienesta štāba kursos 2009 / 2010 koledžā. Viņa pienākumos, līdz ar citiem darbiem, 
ietilpst Kursa plāna izpilde pārraugot Kursa Sindikāta Vadošo Virsnieku darbu. 
Kā speciālists apkārtējās vides jautājumos, La Grona kungs izveidoja un uzturēja 
ģeodatu bāzi par apkārtējās vides atjaunošanu (rekultivēšanu) Anistonas Armijas 
Kazarmās, ieskaitot modernizētās fotogrāfiskās datu bāzes reģistrēšanu, apkārtējās 
vides paraugu, gruntsūdens un augsnes rezultātu apkopošanu tuvākajā Kazarmju 
apkārtnē. Turklāt, viņš patlaban dienē kā apkārtējās vides pārvaldnieks gruntsūdeņu 
monitoringa programmā Kazarmju Dienvidaustrumu Rūpnieciskajā Reģionā. Šajos 
pienākumos ietilpst ģeostatistisko datu analīze un apkārtājās vides rekultivēšanas 
rekomendācijas Kazarmju un Alabamas Apkārtējās Vides un Apkārtējās Vides 
Aizsardzības Aģentūras pārstāvjiem. 
La Grona kungs ir veicis kartēšan un nodrošinājis ģeogrāfisko informācijas sistēmu 
izmantošanu un lauka atbalstu citām DoD vides rekultivēšanas aktivitātēm, kuras 
veica  Jūras karaflotes gaisa ieroču bāze, Čina ezers, bijušais Džefersona 
izmēģinājumu poligons, bijusī Sibertas nometne, Alabamas armijas amunīcijas 
uzņēmums, Savannas armijas kazarmas un San Klementa sala. 
2008. gadā La Grona kungs veica visaptverošu ģeodatu bāzes analīzi un atjaunošanu 
nodrošinot gruntsūdens un augsnes rekultivēšanu pašreizējā Hārlija Davidsona fabrikā 
Jorkā, Pensilvānijas štatā.  
Bez ĢIS un rekultivācijas darba, La Grona kungs ir bijis galvenais autors gatavības 
ziņojumam un krasta apsardzes potenciālo iespēju pētījumam par antiteroristisku 
operāciju veikšanu ķīmiskā, bioloģiskā, radioaktīvā, un spridzināšans incidentu 
gadījumos. Viņš ir piedalījies Dugvajas izmēģinājumu poligonā kopīgo bioloģisko 
noviržu detektēšanas sistēmas personāla testēšanā un treniņos. 
ASV armijas aktīvajā dienestā La Grona kungs ir bijis vadošos amatos sākot ar 
kājnieku vada komandiera amatu, beidzot ar Speciālo spēku operāciju bāzes 
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komandiera amatu. Aktīvo dienestu beidzis kā Koalīcijas sauszemes spēku 
uzbrukuma komandieris Irakas atbrīvošanas kara laikā (2002-2003). 
La Grona kungs no 1999-2002 Igaunijā, Tartu, Baltijas aizsardzības koledžā bija 
Militāro tehnoloģiju nodaļas dibinātājs un direktors. 
Viņš bija norīkots par Armijas personāla nodaļas atbildīgo virsnieku armijas speciālo 
operāciju plānošanai un izpildei armijas plāna nodrošināšanai. No 1996. g. – 1999. g. 
viņš bija norīkots ASV Armijas speciālo operāciju aģentūrā, Pentagonā un no 1993. g. 
– 1996. g. viņš bija norīkots kā atbildīgais virsnieks Speciālo spēku gaisa desanta 
vienībā Levisas fortā, Vašingtonā.  
Viņš ir bijis norīkots par speciālo spēku uzbrukuma komandieri, ķīmiskā uzbrukuma 
komandieri, un ārzemju norīkojumos Korejas republikā, Okinavā, Taizemē, Kuveitā, 
Saūda Arābijā un Eiropā. 
 

SERTIFIKĀTI: 
40-sundu Treniņš, Bīstamo materiālu operācijās (29 CFR 1910.120) 
Ikgadējais 8 stundu atjaunojošais treniņš Bīstamo materiālu operācijās (29 CFR 
1910.120) 
8 stundu Notikumu vietas kontroles un vadības mācības(29 CFR 1910.120) 
 

MILITĀRIE KURSI: 

ASV armijas, komandieru un personāla koledža Līvevortas forts, Kanzasa, 1990. g. jūnijs 

Virsnieku – Ķīmiķu specializētais kurss Mak Klelana forts, Alabama, 1983. g. 
decembris 
Multinacionālo bruņoto spēku dienesta štāba kursi Līvevortas forts, Kanzasa , 1983. g. 
septembris 
Sauszemes virsnieku specializētais kurss, Beningas forts, Džordžijas štats, 1980. g. 
Maijs 
Speciālo spēku virsnieku kurss, Bragas forts, Ziemeļkarolīna, 1978. g. Jūlijs 
 
DATORPRASMES: 
ĢIS: ArcGIS EKRĀNA DATORPROGRAMMAS IESKAITOT 2008. G. ArcMap, 
ArcGlobe, un ArcCatalog. 
Grafiskās programmas:  Adobe Acrobat 
Office: Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) 
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Semuels Viljams Kasmuss 
(Casmus Samuel William) 

 ASV armijas pulkvežleitnanta biogrāfija 
 
 

Pulkvežleitnants Kasmuss beidza koledžu 1984. gadā un nokļuva  regulārās armijas 
motorizētajos spēkos, izmanojot Fresno Valsts Universitātes programmu “ROTC”. 
 Kā motorizēto spēku virsnieks pulkvežleitnants Kasmuss ieņēma dažādus amatus 
vada, rotas, bataljona, brigādes un pulka līmenī Kalifornijā, Irvinas forta nacionālajā 
mācību centrā, kā arī “Kopējās gatavības” mācību centrā Luiziānā, Polkas fortā. 
Ziemeļaustrumu Āzijā, otrajā kājnieku divīzijā pulkvežleitnants Kasmuss dienēja kā 
majors un operatīvo vienību komandieris. Pulkvežleitnants Kasmuss dienēja Balkānos 
pirmajā motorizētajā divīzijā kā divīzijas darba plānotājs. 
Pulkvežleitnants Kasmuss trīs reizes dienējis kā militārais padomnieks. Pirmo reizi 
Luiziānas nacionālajā gvardē „256 BDE”, kā arī Vidējos austrumos Karaliskajos 
sauszemes spēkos un Kuveitas sauszemes spēkos. 
 Pulkvežleitnants Kasmuss dienējis armijas pārvaldē kā „Ieroču attīstības 
programmas” drošības sistēmu vadītājs. 
Pulkvežleitnants Kasmuss bijis pasniedzējs Līvevortas forta Augstāko komandieru un 
administrācijas skolas koledžā, kā arī vecākais instruktors Kanzasas Pavēļu 
sagatavošanas skolā. 
Sagatavojis kursu „Komandieru taktiskas pilnveidošana”. 
 Pulkvežleitnants Kasmuss dienējis ASV armijā 25 gadus gan taktiskā, gan operatīvā 
dienestā. 
 
Izglītība: 
 
Fresno, Kalifornijas štata universitāte (Kriminālistikas bakalaura un maģistra grāds). 
 
Kentuki, Knoksas forta Motorizēto spēku virsnieku pamatkurss un specializētais 
kurss. 
 
Multinacionālo bruņoto spēku dienesta štāba kursi Līvevortas forts, Kanzasa . 
 
Kanādas armijas komandieru un personāla koledža Kingstonā, Ontario. 
 
Gaisa spēku komandieru un personāla koledža Maksvelas gaisa spēku bāzē, 
Montgomerijā, Alabamas štatā. 
 
Papildus informācija: 
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10. PIELIKUMS: STUDIJU KVALITĀTES UN IEKŠĒJĀS 
KONTROLES NOLIKUMS 
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Latvijas 
Nacionālā aizsardzības akadēmija 

 
 

APSTIPRINĀTS 
ar Latvijas Nacionālās aizsardzības 
akadēmijas Senāta 2010. gada 30. aprīlī 
sēdes lēmumu Nr.21/2010. 

 
APSTIPRINĀTS 
ar Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas 
2010. gada 28. aprīļa Mācību padomes sēdes 
protokola Nr.18 lēmumu Nr.1. 

 
 
 
 

STUDIJU KVALITĀTES 
UN IEKŠĒJĀS KONTROLES 

NOLIKUMS 
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1. Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas (turpmāk NAA) nolikums par studiju kvalitāti un 
iekšējo kontroli ir dokuments, kurš nosaka, kā notiek pašnovērtēšanas darba organizācija NAA un kā 
tiek izvērtēta augstskolas darbības kvalitāte. 

 
2. Studiju kvalitātes un iekšējās kontroles darbu vada Pašnovērtēšanās komisija (turpmāk tekstā 

komisija), kuru uz vienu gadu apstiprina NAA Senāts. 
 

3. Komisijas sastāvs: 
3.1. Prorektors – komisijas priekšsēdētājs; 
3.2. Mācību plānošanas un atbalsta daļas priekšniece; 
3.3. Sauszemes spēku nodaļas vadītājs; 
3.4. JŠVK priekšnieks; 
3.5. Sauszemes spēku studiju kursa priekšnieks; 
3.6. Jūras un Gaisa spēku nodaļas vadītājs; 
3.7. SJSŠVK priekšnieks; 
3.8. Jūras un Gaisa spēku studiju kursa priekšnieks; 
3.9. Programmu direktori; 
3.10. Krīvu padomes izvirzīti divi kadeti. 

 
4. Pašnovērtēšanās notiek nepārtraukti, plānveidīgi, pēc komisijas darba plāna. 

 
5. Reizi gadā (martā) komisija sniedz pašnovērtēšanās ziņojumu NAA Satversmes sapulcei 

publiskai apspriešanai. Pašnovērtēšanās ziņojums ir NAA iespēju un resursu novērtējums, iespēju 
analīze, darbības rezultātu izvērtējums ar mērķi skaidri apzināt trūkumus un ieteikt priekšlikumus to 
novēršanai. 
 

6. Studiju kvalitātes novērtēšana tiek veikta regulāri NAA vadības sēdēs, struktūrvienību sēdēs un 
akadēmijas personālsastāva kopsapulcēs, kā arī kopējās Aizsardzības ministrijas (AM) un Nacionālo 
bruņoto spēku (NBS) konferencēs. 
 

7. Komisija katra gada 1.ceturksnī organizē pasākumus, lai apkopotu un analizētu datus par studiju 
kvalitāti: 

7.1. februārī – NAA absolventu konferenci. Absolventu viedokļi par studiju kvalitāti tiek 
apkopoti konferences rezolūcijā vai, anketējot absolventus un analizējot anketas (1. pielikums); 

7.2. katra studējošā un klausītāja aptauju, kura tiek organizēta, saskaņā ar pašnovērtēšanās 
komisijas darba plānu (2. pielikums); 

7.3. akadēmiskā personāla aptauju (3. pielikums); 
7.4. NAA administratīvā personāla un darbinieku aptauju (4. pielikums); 
7.5. izlaiduma kursu studējošo un klausītāju anketēšanu par NAA pasniedzēju darbu 

(5. pielikums); 
7.6. analizē Valsts (kvalifikācijas) eksāmenu komisijas darba rezultātus un sniegtos 

priekšlikumus; 
7.7. analizē NAA uzņemšanas komisijas darba rezultātus un sniegtos priekšlikumus; 
7.8. analizē APD sniegtos datus par akadēmisko personālu; 
7.9. izskata Krīvu padomes viedokli par studiju organizācijas kvalitāti un analizē sniegtos 

priekšlikumus. 
 

8. Komiteja reizi gadā sagatavo pašnovērtēšanās ziņojumu, kuru veido šādas daļas: 
a) NAA mērķi un uzdevumi; 
b) studiju organizācija un vadība; 
c) akadēmiskais personāls; 
d) augstskolas darbības vadība; 
e) resursi un finansējums; 
f) kvalitātes nodrošinājums. 

 
9. Pašnovērtēšanās ziņojumā ietvertie priekšlikumi, ja tos atbalsta Satversmes sapulce, tiek iekļauti 

attīstības plānā. 
 

10. Gadījumos, kad nepieciešams izdarīt grozījumus šajā nolikumā: 
10.1. komitejas priekšsēdētājs ierosina to izskatīt Mācību padomes sēdē. 
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10.2. NAA Mācību padomes sekretārs padomes lēmumu par grozījumiem iesniedz NAA 
Senātam apstiprināšanai. 
10.3. grozījumi nolikumā stājas spēkā pēc to pieņemšanas Senātā un apstiprinājuma NAA 
rektora pavēlē. 
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 1.pielikums 

 
NAA PAŠNOVĒRTĒŠANAS APTAUJA ABSOLVENTIEM 

 
 Lūdzam piedalīties šajā izvērtēšanas aptaujā, izsakot savu viedokli par 
akadēmijas darbību un iegūto izglītību. 
 Katru jautājumu novērtējiet pēc atbilžu sistēmas: 

5 – teicami – ļoti bieži; 
4 – labi – samērā bieži; 
3 – apmierinoši – vidēji; 
2 – vāji – samērā reti; 
1 – ļoti vāji – ļoti reti 

 

Gads, kurā absolvējāt NAA __________________ 
 

N.p.k. Jautājums 1 2 3 4 5 
1. Kā vērtējat savas personīgās spējas izprast 

savas apakšvienības nozīmi valsts 
aizsardzības un drošības sistēmā? 

     

2. Kā vērtējat savas personīgās spējas izprast 
komandieru nodomu? 

     

3. Kā vērtējat savas personīgās spējas plānot un 
vadīt pakļautā personālsastāva apmācības un 
audzināšanu? 

     

4. Kā vērtējat savas personīgās spējas būt 
līderim un veidot komandas garu? 

     

5. Kā vērtējat savu sagatavotību darboties 
neskaidrā, kompleksā un strauji mainīgā vidē 
(situācijās) ? 

     

6. Kā vērtējat savas personīgās spējas nodrošināt 
militāro disciplīnu un motivēt padotos? 

     

Kā vērtējat savas zināšanas un prasmes: 
taktikā?      
ieroču, ekipējuma un kaujas 
tehnikas uzbūvē, to izmantošanā, 
apkopē un uzglabāšanā? 

     

ģeoinformātikā (topogrāfija)?      
sakaros un informātikā?      
kaujas atbalstā?      

7. 

kaujas nodrošinājumā?      
8. Kā vērtējat personīgās spējas pilnveidot savas 

militārās un vispārējās zināšanas? 
     

Kā vērtējat savas zināšanas 
par drošības tehnikas noteikumiem: 

taktiskajās mācībās?      
poligonos?      
šautuvēs?      

9. 

praktiskajās nodarbībās?      
10. Kā vērtējat savas zināšanas AM un NBS 

normatīvajos aktos? 
     

111 



 

11. Cik bieži dienesta laikā Jums ir nācies 
izmantot zināšanas, kuras esat ieguvis 
studējot NAA šādos mācību priekšmetos: 

 Matemātika      
 Militārās tiesības      
 Informātika      
 Militārā pedagoģija un psiholoģija      
 Lietišķā etiķete un protokols      
 Vides aizsardzība      
 Fiziskā sagatavošana      
 Angļu valoda      
 Projektu vadība      
 Vadības teorija      
 Kara mākslas vēsture      
 Ģeoinformātika un meteoroloģijas 

pamati 
     

 Rasēšana      
 Krīzes vadības teorija      
 Vadības psiholoģija      
 Politoloģija      
 (citi mācību priekšmeti, nosauciet, kādi)      
       
       
       
1)  2)  
8)  9)  
15) 12. 16) Kā Jūs vērtējat NAA sabiedrisko dzīvi? 

17)  

23) 13. 24) Vai Jūs uzskatāt NAA par līdzvērtīgu 
citām Latvijas augstskolām? 

30) 14. 31) Vai, Jūsuprāt, ir vērojama NAA 
izaugsme? 

32)  
38) 15. 39) Kā vērtējat NAA prestižu sabiedrībā? 

40)  
 
Ieteikumi uzlabojumiem 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Paldies par sadarbību! 
 

112 



 

2.pielikums 
 

NAA PAŠNOVĒRTĒŠANAS APTAUJA STUDĒJOŠAJIEM UN KLAUSĪTĀJIEM 
 
 

Lūdzam Jūs piedalīties šajā izvērtēšanas aptaujā, izsakot savu viedokli par akadēmijas darbību 
un iegūstamo izglītību. 

Katru jautājumu novērtējiet atbilžu sistēmas: 
5 – teicami, 
4 – labi, 
3 – apmierinoši, 
2 – vāji, 
1 – ļoti vāji, atzīmējot tikai vienu atbildi. 

 

4 47)  

. 
54) Kā Jūs vērtējat NAA vadības darbību? 

55)  

. 
62) Kā Jūs vērtējat militāro pasniedzēju profesionalitāti? 

63)  

. 
70) Kā Jūs vērtējat civilo pasniedzēju profesionalitāti? 

71)  

. 
78) Kā Jūs vērtējat mācību procesa norises kvalitāti NAA? 

79)  

. 
86) Kā Jūs vērtējat kursa priekšnieku darbu? 

87)  

. 
94) Kā Jūs vērtējat militāro disciplīnu NAA? 

95)  

. 
102) Kā Jūs vērtējat NAA sabiedrisko dzīvi? 

103)  

. 
110) Kā Jūs vērtējat sadzīves apstākļus NAA? 

111)  

. 
118) Kā Jūs vērtējat kultūras pasākumus NAA? 

119)  

. 
126) Kā Jūs vērtējat sporta pasākumus NAA? 

127)  

8. 
134) Vai Jūs uzskatāt NAA par līdzvērtīgu citām Latvijas 

augstskolām? 

9. 
141) Vai, Jūsuprāt, ir vērojama NAA izaugsme? 

142)  

0. 
149) Kā Jūs vērtējat NAA prestižu sabiedrībā? 

150)  

0. 
157) Kā Jūs vērtējat studentu pašpārvaldes darbību akadēmijā? 

158)  
Ieteikumi uzlabojumiem 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________ 
 
Paldies par sadarbību!  
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3.pielikums 
 

NAA PAŠNOVĒRTĒŠANAS APTAUJA AKADĒMISKAJAM PERSONĀLAM 
 
 

Lūdzam Jūs piedalīties šajā izvērtēšanas aptaujā, izsakot savu viedokli par akadēmijas darbību. 
Katru jautājumu novērtējiet atbilžu sistēmas: 
5 – teicami, 
4 – labi, 
3 – apmierinoši, 
2 – vāji, 
1 – ļoti vāji, atzīmējot tikai vienu atbildi. 
 

 

165)  

. 
172) Kā Jūs vērtējat pašreizējo NAA darbības kvalitāti kopumā? 

. 
179) Kā Jūs vērtējat akadēmijas Vadības grupas darbību? 

. 
186) Kā Jūs vērtējat NAA materiāli tehniskā nodrošinājumu? 

. 
193) Kā Jūs vērtējat disciplīnas stāvokli NAA? 

. 
200) Kā Jūs vērtējat NAA kultūras dzīvi? 

. 
207) Kā Jūs vērtējat NAA sabiedrisko dzīvi? 

. 
214) Kā Jūs vērtējat NAA sporta dzīvi? 

. 
221) Kā Jūs vērtējat NAA mācību procesu plānošanu, sagatavošanu 

un kontroli? 

0. 
228) Vai priekšmetam, ko Jūs mācāt, ir pietiekams stundu skaits? 

1. 
235) Kā jūs vērtējat iespējas atrisināt pedagoģiskā darba problēmas 

kopējās sanāksmēs? 

2. 
242) Vai ir iespēja sekot un izmantot novitātes, kas saistītas ar Jūsu 

priekšmetu? 

3. 
249) Kā Jūs vērtējat studējošo un klausītāju aktivitātes Jūsu 

nodarbībās? 

4. 
256) Kā Jūs vērtējat NAA pedagoģiskā personāla atlasi? 

5. 
263) Vai Jūs uzskatāt NAA par līdzvērtīgu citām Latvijas 

augstskolām? 

6. 
270) Vai, Jūsuprāt, ir vērojama NAA izaugsme? 

7. 
277) Kā Jūs vērtējat NAA prestižu sabiedrībā? 

8. 
284) Kā Jūs vērtējat NAA prestižu militārajās aprindās? 

 
Ieteikumi uzlabojumiem 
___________________________________________________________________________________
_______Paldies par sadarbību!  
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4. pielikums 
 

NAA PAŠNOVĒRTĒŠANAS APTAUJA ADMINISTRATĪVAJAM PERSONĀLAM UN 
DARBINIEKIEM 

 
 

Lūdzam Jūs piedalīties šajā izvērtēšanas aptaujā, izsakot savu viedokli par akadēmijas darbību. 
Katru jautājumu novērtējiet atbilžu sistēmas: 
5 – teicami, 
4 – labi, 
3 – apmierinoši, 
2 – vāji, 
1 – ļoti vāji, atzīmējot tikai vienu atbildi. 

 

291)  

. 
298) Kā Jūs vērtējat NAA vadības darbību? 

299)  

. 
306) Kā Jūs vērtējat akadēmijas pasniedzēju darbību? 

307)  

. 
314) Kā Jūs vērtējat mācību procesa organizācijas kvalitāti 

NAA? 

315)  

. 
322) Kā Jūs vērtējat militāro disciplīnu NAA? 

323)  

. 
330) Kā Jūs vērtējat saimnieciskās darbības organizāciju 

NAA? 

331)  

. 
338) Kā Jūs vērtējat kultūras pasākumus NAA? 

339)  

. 
346) Kā Jūs vērtējat sporta pasākumus NAA? 

347)  
 
 
Ieteikumi uzlabojumiem 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________ 
 
 
Paldies par sadarbību!  
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5. pielikums 
 

NAA PASNIEDZĒJU NOVĒRTĒŠANAS ANKETA 
 

Anketas mērķis ir izveidot atgriezenisko saiti kadets – pasniedzējs. Cerams, ka anketēšanas 
rezultāti palīdzēs pasniedzējam novērst nepilnības, ko saskatījuši kadeti, kas savukārt uzlabos mācību 
procesa kvalitāti.  

Katru jautājumu novērtējiet pēc atbilžu sistēmas: 
5 – teicami, 
4 – labi, 
3 – apmierinoši, 
2 – vāji, 
1 – ļoti vāji, atzīmējot tikai vienu atbildi. 

 
 

APGALVOJUMS 
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1. Nodarbību sāk laikā        

2. Mācību priekšmetu pasniedz labā līmenī        

3. Nodarbībām vienmēr ir sagatavojies        

4. Izmanto audiovizuālos palīglīdzekļus        

5. Runā skaidri, saprotami, sadzirdami        

6. Pirms kursa uzsākšanas informē par mācību kursa nosacījumiem        

7. Formulē nodarbības mērķi, izvirza uzdevumus        

8. Spēj motivēt kadetu        

9. Spēj kontrolēt savas emocijas        

10. Nenovirzās no tēmas        

11. Nodarbību laikā spēj saglabāt kontroli pār auditoriju        

12. Kadetu atbildes vērtē objektīvi        

13. Izmanto sodu sistēmu        

14. Ir patīkams saskarsmē ar cilvēkiem        

15. Ir korekts, prot ieturēt distanci        

16. Izraisīja interesi par šo mācību priekšmetu papildus kursa 
programmai        
 
Ko vēl bez iepriekš minētā Jūs vēlētos pateikt par pasniedzēju darbu NAA: 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 
Paldies par sadarbību!  
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11. PIELIKUMS: METODISKIE NORĀDĪJUMI 
MAĢISTRA DARBA IZSTRĀDEI UN AIZSTĀVĒŠANAI 
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LATVIJAS NACIONĀLĀ AIZSARDZĪBAS AKADĒMIJA 
 

METODISKIE NORĀDĪJUMI MAĢISTRA DARBA 
IZSTRĀDĀŠANAI 

 
1. VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI 

 
1.1. Maģistra darbs ir maģistra studiju programmas „Militārā vadība un drošība” 
noslēdzošais posms un ir nepieciešams nosacījums maģistra grāda iegūšanai. 
 
1.2. Maģistra darba mērķis - attīstīt studenta zinātniskās pētniecības prasmi, risinot 
alternatīvās iespējas, kā arī analizējot teorētiskos un praktiskos pētījumus zinātņu 
nozarē vai apakšnozarē studiju programmas noteiktajā apjomā. 
 
1.3. Maģistra darbu var izstrādāt viens students vai īpašos gadījumos studentu grupa 
(2-3 cilvēki), ja veicamais pētījums aptver plašu savstarpēji saistītu jautājumu loku. 
Tādā gadījumā katram grupas dalībniekam ir jāparāda un jāaizstāv savs darba 
ieguldījums. 
 
1.4. Maģistra darbu var iesniegt kā: 

- darbu par noteiktu pētījumu; 
- zinātnisku referātu par autora publikācijām un veiktajiem zinātniskās 

pētniecības darbiem. 
 

1.5. Maģistra darbam: 
- jābūt zinātniskam pētījumam vai praktiskai izstrādei datorzinātņu jomā, 
- jāparāda studenta spēja orientēties speciālajā literatūrā un citos avotos, kā 

arī prasme tos analizēt, 
- jāapliecina studenta prasme radoši strādāt, 
- jāsatur loģisks, secīgs un vispusīgs izvēlētās tēmas izklāsts, 
- jābūt noformētam atbilstoši šiem noteikumiem. 
 

 
2. MAĢISTRA DARBA TĒMAS IZVĒLE 

 
2.1. Maģistra darba tematu students izvēlas un formulē patstāvīgi. Tam jābūt 

aktuālam un jāatbilst izvēlētās maģistru programmas virzienam. Izvēloties darba 
tematu, var turpināt bakalaura studijās aizsāktos pētījumus, ja tie atbilst maģistra 
darba prasībām un šajā jomā ir veikts nopietns papildus darbs, kā arī darbā skaidri 
jāatdala autora iepriekšējos un maģistra darba izstrādes laikā iegūtos rezultātus. 
 
2.2. Ja darbu paredzēts izmantot ierobežotas pieejas informāciju, vēlams savlaicīgi 
noskaidrot, vai neradīsies problēmas darba noformēšanas un aizstāvēšanas laikā. Tā 
kā maģistra darbi tiek aizstāvēti atklātās sēdēs, tad darba rezultāts nevar būt tikai 
konfidenciāla informācija. 
 
2.3. Students izvēlēto maģistra darba tematu piesaka NAA Mācību padomē. Maģistra 
darba temats jānoformulē divās valodās: latviešu un angļu.  
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2.4. Maģistra darba tematu apstiprina programmas direktors. Darba vadītāju apstiprina 
NAA Mācību padome 20 nedēļas pirms aizstāvēšanas. Darba izstrādes procesā vēl ir 
iespējams precizēt temata formulējumu. 
 
2.5. Students kopā ar darba vadītāju saskaņā ar darba mērķi un uzdevumiem precizē 
darba tematu, studenta sastādīto darba izstrādāšanas kalendāro grafiku un vienojas par 
darba melnraksta iesniegšanas termiņiem. Darba vadītājs var prasīt detalizēta maģistra 
darba izstrādāšanas kalendārā grafika sastādīšanu. Darba izstrādes laikā students ir 
tiesīgs konsultēties par darba izstrādi arī ar citiem pasniedzējiem. 
 
2.5. Pilnībā noformēts maģistra darbs ir jāiesniedz noteiktajā termiņā. Ja darbs netiek 
iesniegts norādītajā termiņā, tā aizstāvēšanu atliek uz nākamo akadēmisko gadu.  

 
3. STRUKTŪRA UN SATURS 

 
3.1. Maģistra darba saturs sastāv no ievada, darba nodaļām un apakšnodaļām, 
nobeiguma un secinājumiem. Ieteicamā maģistra darba struktūra ir šāda: ievads līdz 
10% no kopējā apjoma, darba nodaļas un apakšnodaļas 80 - 85%, noslēgums līdz 
10%. 
 
 
3.2. Ievadā obligāti jāietver: 

- darba temata aktualitātes pamatojums; 
- pētījuma temata norobežojums (ja nav iespējams izskatīt visus tematā 

ietilpstošos jautājumus); 
- darba izstrādes mērķa formulējums; 
- mērķu sasniegšanai veicamie uzdevumi; 
- tematā ietilpstošo jautājumu risinājuma metožu un paņēmienu 

raksturojums; 
- darba satura īss raksturojums. 
 

3.7. Maģistra darba titullapā darba nosaukums jānorāda gan latviešu, gan angļu 
valodā. Lappušu numerācija sākas ar titullapu, kura ir darba pirmā lappuse, bet uz 
kuras lappuses numuru neparāda. Atbilstoši rīkojuma punktiem dokumentārai lapai 
jābūt darba beigās un atsaucēm uz avotiem jābūt norādītām parastajās iekavās. 

 
3.3. Darba temata iztirzājums jāsadala nodaļās. Nodaļā izskata kādu noslēgtu temata 
daļu, tās sadala apakšnodaļās. Vēlami divi struktūras līmeņi: nodaļas un apakšnodaļas. 
Darba nodaļās jābūt ilustratīvam materiālam, kuru izvieto tabulās, shēmās, 
diagrammās un tml. Darba satura izklāstā precīzi jāformulē risināmā problēma un 
risinājuma alternatīvās iespējas, jāanalizē teorētiskie un praktiskie pētījumi šajā jomā, 
jānovērtē vietējā un pasaules pieredze, jāpamato problēmas risinājums. Visam 
maģistra darba saturam mērķtiecīgi un loģiski jānoved pie autora izvēlētā problēmas 
risinājuma. 
 
3.4.Darbam jāpievieno anotācijas latviešu un angļu valodā. Anotācijā jāizklāsta 
problēmas būtība, pētījuma mērķi, īsi jāraksturo iegūtie rezultāti. Anotācijas apjoms, 
ieskaitot intervālus – no 700 līdz 850 zīmēm. 
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3.4. Darba nobeigumā un secinājumos īsi novērtē (tēžu veidā) ievada daļā noteikto 
mērķu un uzdevumu izpildi, atklāj radušās grūtības vai problēmas. Secinājumos un 
priekšlikumos var ietvert tikai to, kas izriet no izpildītā darba satura. Būtu vēlams 
norādīt izstrādāto risinājumu tālākās attīstības un pilnveidošanas iespējas. 
 
3.5. Izmantotās literatūras saraksts aptver visus literatūras un citus avotus, kas 
izmantoti darba izstrādāšanā. To sastāda, ievērojot šādu secību: 

- Latvijas Republikas likumi; 
- Ministru kabineta noteikumi; 
- citi oficiāli dokumenti; 
- oficiālie statistikas krājumi; 
- autoru darbi alfabētiskā secībā pēc autoru uzvārdiem, iekļaujot arī žurnālu 

rakstus kopējā sarakstā; 
- nepublicētie materiāli. 
 

3.6. Maģistra darba pielikumā ievieto palīgmateriālus: piemēram, aizpildītas 
dokumentu veidlapas, instrukcijas, programmas u.c., kuri ir pieminēti darba teksta 
daļā. Pielikumi darba apjomā netiek ieskaitīti un tos numurē ar arābu cipariem. 
 
3.7. Plaģiātisms 
Studenti, kuru maģistra darbs tiek atzīts par plaģiātu, tiek atstādināti no Maģistra 
darba aizstāvēšanas un eksmatrikulēti. Atkārtota maģistra darba aizstāvēšana tiek 
atļauta ne ātrāk kā pēc gada, un maģistra darbs ir jāraksta par jaunu tematu. 
 
3.8. Pielikumi 

 Ja nepieciešams, dažādus palīgmateriālus, kas sava apjoma vai rakstura dēļ 
neiekļaujas darba pamatsaturā, pievieno darbam kā pielikumus. Programmu 
teksti, fotogrāfijas, apjomīgas shēmas, diagrammas, tabulas un anketas parasti 
tiek iekļautas pielikumā. Pielikumu saturs netiek reglamentēts, tomēr ir 
pielikumi, kuru klātbūtne loģiski izriet no darba tematikas.  

 Tekstuālos pielikumus noformē darba beigās ar kopīgu virsrakstu PIELIKUMI 
uz atsevišķas lapas (horizontāli un vertikāli lappuses vidū) to sākumā. Katru 
pielikumu sāk jaunā lappusē. Pielikumus numurē pēc kārtas ar arābu cipariem. 
Numuru līdz ar vārdu "pielikums" raksta lapas labajā augšējā stūrī: 1. 
pielikums, 2. pielikums utt. 

 Zem šī uzraksta, nākamās rindiņas vidū, raksta pielikuma nosaukumu. 
Pielikuma nosaukumu raksta ar izceltiem burtiem (treknrakstā, maziem 
burtiem ar lielu sākumburtu) simetriski tekstam. 

 Ja darbam ir viens pielikums, tad arī to numurē kā pirmo pielikumu. Ja 
pielikumā tiek pievienots kāds svešvalodā izstrādāts materiāls, tad to nav 
nepieciešams tulkot valsts valodā (to drīkst pievienot oriģinālvalodā). Tekstā 
attiecīgā vietā jāievieto atsauce uz pielikumu, piemēram: “Pilns programmas 
teksts dots 3.pielikumā.” 

 Ja maģistra darbā pielikumu ir daudz, tos var apkopot atsevišķā sējumā. Ja 
darbam ir kāds ne-tekstuāls pielikums, tad darbā jābūt tekstuālam pielikumam, 
kurā ir dots šī ne-tekstuālā pielikuma satura apraksts. Nav pieļaujams tāds 
pielikums, kurš nekādi nav aprakstīts darba tekstā. 
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4. MAĢISTRA DARBA TEHNISKAIS NOFORMĒJUMS 
 

4.1. Teksta formāts 
Maģistra darbam jābūt datorsalikumā uz A4 formāta lapām, kurām apdrukāta viena 
lapaspuse. Burtu lielums ir 12 punkti, fonts – Times New Roman, nodaļu virsrakstu 
burtu lielums – 14 punkti, atstarpe starp rindām – 1,5. Jāievēro atkāpes no lapas 
malām: 30 mm – no kreisās puses, 20 mm – no labās puses un 20 mm – no augšas un 
apakšas. Lappušu skaitīšanu sāk ar darba titullapu, uz kuras numuru neraksta. 
Lappušu numurus neraksta arī uz anotāciju un virsrakstu lapām, ja uz tām ir tikai 
daļas (sadaļas) numurs un nosaukums, lai gan kopējā lappušu skaitā tās ietilpst. 
Lappuses numuru raksta lappuses apakšā lapas vidū ar arābu cipariem. Katra jauna 
rindkopa jāsāk ar 1 cm lielu atkāpi. Rindkopas kārto bez atstarpēm. Lappusē nedrīkst 
būt tikai viena teksta rinda. Darbā var būt izdalītas šādas sadaļas: 1. līmenis – nodaļa, 
2. līmenis – apakšnodaļa, 3. līmenis – punkts. 
Virsraksta attālums no iepriekšējā un turpmākā teksta ir viena rinda. Virsrakstos 
vārdus pārnest nav atļauts. Virsrakstus nepasvītro, to beigās punktu neliek. Lappuse 
nedrīkst beigties ar virsrakstu. 
Nodaļu (pirmā līmeņa) virsrakstus raksta ar izceltiem 1. LIELAJIEM BURTIEM 
burtu lielums – 14 punkti, horizontālais novietojums - lapas vidū). Katrai nodaļai 
jāsākas jaunā lappusē. Apakšnodaļu (otrā līmeņa) virsrakstus raksta ar izceltiem 1.2. 
Mazajiem burtiem un lielo sākuma burtu (treknrakstā, burtu lielums – 14 punkti, 
horizontālais novietojums – lapas vidū). 
Punktu (trešā līmeņa) virsrakstus raksta ar izceltiem 1.2.1. Mazajiem burtiem un lielo 
sākuma burtu (treknrakstā, kursīvā, burtu lielums – 13 punkti, horizontālais 
novietojums – lapas kreisajā malā). 
Ja nepieciešams, teksta strukturizēšanai iespējams izmantot arī apakšpunktus ar 
nosaukumiem, bet tos neiekļauj satura rādītājā. Apakšpunktu (ceturtā līmeņa) 
virsrakstus raksta ar izceltiem 1.2.1.1. Mazajiem burtiem un lielo sākuma burtu 
(treknrakstā, kursīvā, burtu lielums – 12 punkti, horizontālais novietojums - lapas 
kreisajā malā). 
Darba galvenās sadaļas numurē un piešķirtos numurus raksta pirms sadaļas virsraksta. 
Nodaļas numurē ar arābu cipariem, piemēram, 1., 2. Apakšnodaļas numurē attiecīgās 
nodaļas ietvaros ar diviem arābu cipariem, numurus atdalot ar punktu. Piemēram, 1.2., 
2.3. 
Apakšnodaļas virsraksts un teksts seko uzreiz pēc iepriekšējā teksta tajā pašā lappusē. 
Ja apakšnodaļa sastāv no vairākiem punktiem, tad tos numurē attiecīgās apakšnodaļas 
ietvaros ar trim arābu cipariem, piemēram, trešās nodaļas otrās apakšnodaļas punkti 
tiks numurēti 3.2.1., 3.2.2. 
Apakšpunktu numerācijai var izmantot vai nu arābu ciparus ar punktu vai iekavu, 
piemēram, 1., 2. vai 1), 2), vai arī lielos burtus ar punktu vai mazos burtus ar iekavu, 
piemēram, A., B. vai a), b). Tekstu aiz punkta parasti sāk ar lielo burtu, bet aiz iekavas 
- ar mazo burtu. Anotācijām, ievadam, nobeigumam un secinājumiem, literatūras 
sarakstam un saturam 
numurus nepiešķir. 
 
4.2. Literatūras saraksta, citātu un atsauču noformēšana 
Literatūras avotus apraksta oriģinālvalodā un tos sarindo alfabēta secībā pēc autora 
uzvārda. Sarakstu kārto alfabētiskā secībā - vispirms uzrāda norādes latviešu valodā 
(latviešu alfabēta secībā), tad uzrāda norādes latīņu cilmes valodās (angļu, vācu utt. - 
latīņu alfabēta secībā) un pēc tam – norādes slāvu cilmes valodās (slāvu alfabēta 
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secībā). Informācijas avotiem jābūt numurētiem. Iespējami arī citi sakārtojuma 
kritēriji - atsauču (t.i., tādā secībā, kā atsauces parādās tekstā) vai hronoloģiskā secībā. 
Atcerieties, ka literatūras saraksta mērķis ir padarīt lasītajam tur minēto publikāciju 
atrašanu pēc iespējas vieglāku un literatūras saraksta organizācijai un tur iekļautajai 
informācijai ir jākalpo šim mērķim. 
Uz katru no literatūras sarakstā minētajiem avotiem pamattekstā jābūt atsaucei. To 
izdara, tekstā aiz attiecīgā materiāla kvadrātiekavās ierakstot avota kārtas numuru 
literatūras sarakstā, piemēram, [1]. Vairāku avotu gadījumā visus kārtas numurus 
raksta vienās iekavās, atdalot tos ar komatiem [2, 6]. Dažkārt skaitļa vietā izmanto 
darba autora uzvārdu vai uzvārda sākumdaļu un izdošanas gada skaitli. Piemēram, 
[Aho,1988]. 
Nepieciešamības gadījumā var lietot arī kādu citu vispārzināmu atsauču noformēšanas 
formātu, bet nav pieļaujama atsauču rakstīšana bez formāta, pilnīgi jauna formāta 
izdomāšana vai arī dažādu formātu sajaukums. Tālāk doti datorzinātnēs visbiežāk 
lietoto atsauču piemēri, pēc tam tiek paskaidroti galvenie šo atsauču noformēšanas 
principi. 
 
4.2.1. Atsauču paraugi 
4.2.1.1. Raksti neatkarīgos rakstu krājumos 
A.J. Albrecht, “Measuring Application-Development Productivity,” Programmer 
Productivity Issues for the Eighties, 2nd ed., C. Jones, ed., IEEE CS Press, 1981, pp. 
34- 43. 
 
4.2.1.2. Raksti konferenču rakstu krājumos 
Centieties neiekļaut palīgvārdus (on, of the un tml.) konferences nosaukumā, ja tas ir 
saprotams arī bez tiem, kā arī izmantojiet vispārpieņemtos saīsinājumus (piemēram, 
Ann. vārdam Annual vai Proc. vārdam Proceedings). Lietojiet ciparus konferences 
kārtas numura pierakstam (piemēram, 2nd, 14th). Ja konferences nosaukumam ir 
vipārpieņemts akronīms, norādiet to iekavās – piemēram, (ICDE 98) – aiz (saīsināta) 
pilnā konferences nosaukuma. 
M. Weiser, “Program Slicing,” Proc. 14th Int’l Conf. Data Eng. (ICDE 98), IEEE CS 
Press, 1998, pp. 439-449. 
N. Zhong, “Toward Web Intelligence,” Advances in Web Intelligence: 1st Int’l 
Atlantic Web Intelligence Conf. (AWIC 2003), LNCS 2663, Springer, 2003, pp. 1-14. 
 
4.2.1.3. Raksti žurnālos 
I.E. Sutherland, R.F. Sproull, R.A. Schumaker, “A Characterization of 10 Hidden-
Surface Algorithms,” ACM Computing Surveys, Mar. 1974, lpp. 1-55. 
 
4.2.1.4. Grāmatas 
W.M. Newman, R.F. Sproull, Principles of Interactive Computer Graphics, McGraw-
Hill, 1979, p. 402.  
M.A. Arbib, ed., The Handbook of Brain Theory and Neural Networks, MIT Press, 
1998. 
 
4.2.1.5. Raksti sērijveida izdevumos 
Y. Yao et al., “Web Intelligence (WI): Research Challenges and Trends in the New 
Information Age,” Web Intelligence: Research and Development, LNAI 2198, N. 
Zhong et al., eds., Springer-Verlag, 2001, pp. 1-17. 
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R. Focardi, R. Gorrieri, eds., Foundations of Security Analysis and Design, LNCS 
2171, Springer-Verlag, 2001. 
 
4.2.1.6. Raksti digitālā formātā uz datu nesējiem (CD-ROM, DVD u.c.) 
Aiz publikācijas nosaukuma un datiem par izdevēju norādiet datu nesēja veidu 
(piemēram, CD-ROM). 
W.M. Newma, R.F. Sproull, Principles of Interactive Computer Graphics, CD-ROM, 
McGraw-Hill, 1979. 
 
4.2.1.7. Disertācijas, maģistra darbi u.tml. 
B. Fagin, “A Parallel Execution Model for Prolog,” doctoral dissertation, Dept. 
Computer Sciences, Univ. of California, Berkeley, 1987. 
M. Nichols, “The Graphical Kernel System in Prolog,” master’s thesis, Dept. 
Computer Science and Eng., Rensselaer Polytechnic Inst., 1985. 
A. Osīte, "Kvēpu noteikšana gaisā," bakalaura darbs, LU Ķīmijas fakultāte, Latvijas 
Universitāte, Rīga, 2000. 
 
4.2.1.8. Organizāciju iekšējas publikācijas (Technical reports) 
Norādiet organizāciju (universitāti, departamentu), kas publikāciju ir izdevusi, kā arī 
izdevuma numuru, ja tāds ir lietots. 
C. Hoffman, J. Hopcroft, Quadratic Blending Surfaces, tech. report TR-85-674, 
Computer Science Dept., Cornell Univ., 1985. 
E. Yarwood, Toward Program Illustration, tech. report, Computer Systems Research 
Group, Univ. of Toronto, 1977. 
The Unix System V Interface Definition, vol. 1, AT&T Bell Laboratories, Murray Hill, 
N.J., 1991. 
 
4.2.1.9. Patenti 
M. Hoff, S. Mazor, F. Faggin, Memory System for Multi-Chip Digital Computer, US 
patent 3,821,715, to Intel Corp., Patent and Trademark Office, 1974. 
Digital-to-Analog Converting Unit with Improved Linearity, US patent 5,162,800, 
Patent and Trademark Office, 1992. 
 
4.2.1.10. Standarti, rekomendācijas u.tml. 
Recommendation ITU-R BT.601, Encoding Parameters of Digital Television for 
Studios, Int’l Telecommunication Union, 1992. 
IEEE Std. 1596-1992, Scalable Coherent Interface (SCI), IEEE, 1992.  
C. Evans et al., Web Services Reliability (WS-Reliability), v. 1.0, joint specification by 
Fujitsu, NEC, Oracle, Sonic Software, and Sun Microsystems, Jan. 2003; 
http://www.developers.sun.com/sw/platform/technologies/ws-reliability.html. 
C. Perkins, E. Guttman, DHCP Options for Service Location Protocol, IETF RFC 
2610, June 1999; http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2610.txt. 
MPEG-21 Overview, ISO/MPEG N5231, MPEG Requirements Group, Oct. 2002. 
 
4.2.1.11. White papers 
“Consolidating the IT Infrastructure,” white paper, Oracle Corp., Dec. 2003. 
 
4.2.1.12. Tīmekļa vietnes un elektroniskie izdevumi(publikācijas, kas pieejamas 
tikai Tīmeklī) 
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F. Kaplan, “From Baghdad to Manila: Another Lousy Analogy for the Occupation of 
Iraq,” Slate, 21 Oct. 2003; – [atsauce 07.03.2007.]. Pieejams: 
http://slate.msn.com/id/2090114/. 
Digital Needle – A Virtual Gramophone [tiešsaiste]. – [atsauce 07.03.2007.]. 
Pieejams: http://www.cs.huji.ac.il/~springer/ 
The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences [tiešsaiste]. – [atsauce 07.03.2007.] 
Pieejams: http://www.research.att.com/~njas/sequences/ 
R. Bartle, “Early MUD History,” Nov. 1990 [tiešsaiste]. – [atsauce 07.03.2007.] 
Pieejams: http://www.ludd.luth.se/aber/mud-history.html 
 
4.2.1.13. Izdevumi, kas pieņemti publicēšanai, bet nav vēl publicēti 
Šajā grupā var iekļaut tos materiālus, kas jau ir pieņemti publicēšanai, bet ne tādus, 
kas atrodas recenzēšanas stadijā. Centieties norādīt tik daudz informācijas par 
gaidāmo publikāciju, cik tas dotajā brīdī ir iespējams. 
R. Lee, “New-Media Processing,” pieņemts publicēšanai izdevumā IEEE Micro, 
Nov./Dec. 2006. 
 
4.2.1.14. Izdevumi, ar nosaukumiem ne-latīņu alfabētā 
Γ.Α. Αντωνιάδη, Εφαρμοσμένη Άλγεβρα, Ηράκλειο, 2000. [J.A. Antoniadis, Praktiskā 
algebra] (grieķu val.) 
Г.Г. Рябов, В.А. Серов, “Отображение целочисленных множеств и евклидовы 
приближения”, Вычислительные методы и программирование, Том 8, 2007, стр. 
10-19. [G.G. Rjabov, V.A.Serovs, “Veselo skaitļu kopu attēlojumi un to Eiklīda 
tuvinājumi”, Vičisļiķeļnije metodi i programmirovaņije] (krievu val.) 
 
4.2.2. Atsauču elementu rakstība 

4.2.2.1. Autoru vārdi 
Literatūras sarakstā iekļaujiet autora iniciāļus un uzvārdu. Atstājiet atstarpi starp 
uzvārdu un pēdējo iniciāli, bet ne starp iniciāļiem: E.F. Codd. Ja publikācijai ir vairāk 
par trīs autoriem, atsaucē var pieminēt tikai pirmo autoru, kam seko “u.c.” vai “et al.”: 
T.G. Lewis et al. 

4.2.2.2. Datumi 
Grāmatām norādiet tikai izdošanas gadu. Periodiskajiem izdevumiem norādiet vai nu 
izdošanas gadu un mēnesi, vai arī sējuma (volume) numuru, izdevuma (issue) numuru 
un izdošanas gadu. Ja izdevums tiek izdots biežāk kā reizi mēnesī, norādiet arī 
datumu. Nenorādiet iznākšanas mēnesi/datumu, bet gan sējuma un izdevuma numuru, 
izdevumiem, kas iznāk neregulāri: vol. 16, no. 5, 1997. 
 

4.2.2.3. Elektroniskas atsauces 
Atsauces uz elektroniskiem izdevumiem ir pieļaujamas, taču tās nav ieteicams lietot, 
ja tā pati publikācija ir pieejama arī papīra formātā. Ja tas nav iespējams, tad norādiet 
šādas atsauces tik detalizēti, cik vien tas iespējams. Ja norādītā interneta adrese 
nākotnē pārstās darboties, šāda papildu informācija var būt noderīga, lai sameklētu šo 
pašu publikāciju kādā citā Tīmekļa vietnē. Ja atsauce uz Tīmekļa vietni tiek izmantota 
kā ieteikums, kur lasītajam atrast papildu informāciju, to drīkst neiekļaut literatūras 
sarakstā, bet noformēt kā zemsvītras atsauci. Atsaucoties uz dažādiem vienas Tīmekļa 
lapas objektiem, izdaliet šos objektus no pamatteksta, rakstot tos kursīvā, treknrakstā 
vai liekot pēdiņās (piemēram,“...lai veiktu meklēšanu šajā interneta lapā, nospiediet 
pogu "Go", meklēšanas rezultāti būs atrodami lapas sadaļā "Results"...”). Pārbaudiet 
interneta adreses, iekopējot tās savā Tīmekļa pārlūkprogrammā! 
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4.2.2.4. Publikāciju nosaukumi 

Kursīvā norādiet grāmatu, žurnālu u.c. nosaukumus. Rakstu, disertāciju u.c. 
nosaukumus lieciet pēdiņās. Pēc grāmatas, disertācijas vai cita grāmatas-tipa 
izdevuma nosaukuma, norādiet izdevēju, izdošanas gadu un kopējo izdevuma apjomu 
lappusēs. Izlaidiet tādus izdevēja nosaukuma komponentus kā: Co., & Co., Ltd., S.A., 
Publisher, and Publishing Co.; saglabājiet: Press. Ja izdevējs ir universitāte, ieteicams 
noradīt tās atrašanās vietu, ja tas nav viennozīmīgi saprotams no universitātes 
nosaukuma: Imperial College, London. Atsaucoties uz konferenču rakstu krājumu, 
atsaucē jānorāda, kur lasītājs var atrast minēto publikāciju, nevis attiecīgās 
konferences norises vietu. Lai lasītājam atvieglotu publikācijas atrašanu, norādiet tās 
nosaukumu identiski oriģinālam. 
 
4.3. Tabulu un attēlu noformēšana 
Katrai tabulai maģistra darbā jābūt kārtas numuram un virsrakstam. Tabulas numurē 
katras nodaļas ietvaros pēc kārtas. Tabulas numuru (nodaļas numurs un tabulas kārtas 
numurs šajā nodaļā, aiz katra numura liekot punktu) līdz ar vārdu "tabula" raksta virs 
tabulas slīprakstā lappuses labajā malā. Piemēram: 4.1. tabula, 4.2. tabula, 4.2. tab. 
turpinājums (virs tabulas nākamajā lappusē pārnestās daļas). Tabulas virsrakstu 
izvieto tieši virs tabulas ar 11.punktu burtiem treknrakstā horizontālā virzienā 
lappuses vidū. Virsrakstu nepasvītro. Tukšā tabulas rindā (ailē, šūniņā) ievelk svītriņu. 
4.1. tabula 
 
Numurēšanas formāts dažādiem maģistra darba objektiem 
Attēlus un tabulas līdz ar virsrakstiem novieto horizontālā virzienā lapas vidū. Aiz 
tabulu un attēlu virsrakstiem punktus neliek. Ja attēlam nepieciešams paskaidrojums, 
to raksta zem nosaukuma centrā (tas jāraksta ar 11 punktu burtiem standartrakstā), 
šajā gadījumā aiz nosaukuma liek kolu. 
Tabulas un attēli tekstā izvietojami tā, lai tie būtu ērti pārskatāmi un lasāmi vai nu 
teksta lasīšanas virzienā, vai pagriežot darbu pa 90 grādiem pulksteņa rādītāja 
virzienā. Darbā ievietotie attēli un tabulas ir jāanalizē darba tekstā. 
Ja attēls (vai tabula) ir ņemts no kāda avota, tad tas jāiekļauj izmantotās literatūras un 
avotu sarakstā un attiecīgajā vietā obligāti jādod atsauce. Formatējot tekstu, 
pārbaudiet, vai tabula un tās virsraksts (attēls un tā nosaukums) atrodas vienā un tajā 
pašā lappusē! 
 
6. MAĢISTRA DARBA IZSTRĀDES POSMI 
6.1. Temata izvēle un apstiprināšana 
Studentam noteiktajā termiņā maģistrantūras sekretariātā jāiesniedz maģistra darba 
tēmas pieteikums, kas saskaņots ar potenciālo darba vadītāju un kurā norādīts darba 
temats latviešu un angļu valodā, kā arī studenta un darba vadītāja kontaktinformācija. 
Uz atsevišķas lapas jāpievieno īss (apmēram ½ lappusi garš) darba satura izklāsts. 
Iesniegšanas brīdī uz pieteikuma jābūt potenciālā darba vadītāja parakstam, ar ko tiek 
apliecināts, ka viņš piekrīt vadīt šī studenta darbu par norādīto tematu. Pieteikuma 
forma dota .pielikumā. 
Maģistra darba tematus un darbu vadītājus ne vēlāk kā 20 nedēļas pirms darba 
iesniegšanas apstiprina programmas direktors. Ja darba temats un/vai vadītājs netiek 
apstiprināts, programmas direktors piedāvā studentam divu nedēļu laikā precizēt 
izvēlēto tēmu vai izraudzīties citu tematu un/vai darba zinātnisko vadītāju. 
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6.2. Darba izstrāde 
Veiksmīga maģistra darba izstrāde parasti notiek, studentam sadarbojoties ar vadītāju. 
Parasti darba izstrādē var izdalīt šādus posmus: koncepcijas izstrāde, plāna veidošana, 
melnraksta izstrāde, tīrraksta izstrāde, darba aizstāvēšanas uzstāšanās (prezentācijas) 
sagatavošana. 
 
6.3. Sadarbība ar darba vadītāju 
Darba vadītāja pienākumos ietilpst: 

- palīdzības sniegšana zinātniskā pētījuma vai praktiskās izstrādnes virziena 
un darba tēmas noteikšanā; 

- konsultēšana par iespējamo darba struktūru, izmantojamo literatūru un 
citiem avotiem; 

- darba melnraksta izskatīšana un norādīšana uz trūkumiem un nepilnībām, 
uz nepieciešamajām izmaiņām un papildinājumiem; 

- pabeigtā un iesietā maģistra darba izskatīšana, rakstiskas atsauksmes 
sagatavošana un darba parakstīšana. 

 
7. MAĢISTRA DARBA IESNIEGŠANA UN AIZSTĀVĒŠANA 
7.1. Darba sagatavošana iesniegšanai 
Darbs ir jāsagatavo divos datorizdrukas eksemplāros, no kuriem vismaz viens jāiesien 
cietos vākos, bet otrs – vai nu cietos vākos, vai ar spirāli. Teksts uz iesietā darba vāka 
jānoformē atbilstoši .pielikumā dotajam paraugam. 
Noslēguma darba elektroniskajai kopiju iesniedz Mācību plānošanas un atbalsta daļai 
(MPAD). 
7.2. Darba iesniegšana 
Cietos vākos iesieto darba eksemplāru dokumentārajā lapā paraksta students, tādējādi 
apliecinādams, ka darbs veikts patstāvīgi, izmantojot tikai atļautos līdzekļus, un darba 
vadītājs, tādējādi apliecinādams, ka maģistra darbs pēc satura un apjoma atbilst 
maģistra darbam izvirzītajām prasībām un ir darba autora patstāvīgs rezultāts. Darba 
vadītāja parakstītu maģistra darba eksemplāru students ne vēlāk kā nedēļu pirms 
paredzētās darba aizstāvēšanas dienas iesniedz MPAD. 
Ja darba vadītājs uzskata, ka darbs nav rekomendējams aizstāvēšanai, un to 
neparaksta, bet darba autors šādam viedoklim nepiekrīt, darba autoram ir tiesības 
rakstiski griezties pie maģistra studiju programmas direktora ar lūgumu atļaut darbu 
esošajā redakcijā tomēr aizstāvēt. Maģistru studiju programmas direktoram ir tiesības 
to atļaut, pirms tam pieprasot rakstisku paskaidrojumu no darba vadītāja un nozīmējot 
darbam vismaz vienu papildu recenzentu. 
 
7.3. Darba recenzēšana 
Pēc darba reģistrēšanas MPAD ne vēlāk kā piecas dienas pirms paredzētās darba 
aizstāvēšanas dienas nodod darbu recenzentam. Recenzents raksta recenziju valsts 
valodā. Recenzijā tiek novērtēta darba uzbūve un apjoms, temata aktualitāte, darba 
teorētiskā un praktiskā nozīme, atbilstība izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem, 
secinājumu, priekšlikumu un ieteikumu kvalitāte, teksta izklāsta loģiskums, 
terminoloģijas lietojums, darba valoda, noformējuma atbilstība prasībām, kā arī tiek 
norādīti galvenie trūkumi un jautājumi, kas palikuši neatbildēti pēc darba izlasīšanas. 
Pēc recenzēšanas recenzents parakstās dokumentārajā lapā, tādējādi apliecinot, ka ir 
recenzējis tieši šo darba eksemplāru. Recenzentam ne vēlāk kā dienu pirms paredzētās 
maģistra darba aizstāvēšanas dienas jādod iespēja ar rakstisko recenziju iepazīties 
recenzējamā darba autoram.  
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7.4. Darba aizstāvēšana 
Maģistra darba aizstāvēšana notiek noslēguma pārbaudījumu komisijas atklātā sēdē. 
Tas nozīmē, ka sēdē bez ierobežojumiem var piedalīties ikviens un uzdot jautājumus 
darba autoram, vadītājam un recenzentam. Lai mazinātu iespējamo stresu 
aizstāvēšanās laikā un labāk izprastu aizstāvēšanās sēdes norises gaitu, darba autoram 
vēlams piedalīties arī kādā sēdē pirms sava darba aizstāvēšanas.  
Pirms maģistra darba aizstāvēšanas sēdes komisijas rīcībā jābūt: 

- cietos vākos iesietajam maģistra darbam ar parakstīto dokumentāro lapu; 
- vadītāja rakstiskai atsauksmei; 
- rakstiskai recenzijai. 
 

Ja atsauksmi(recenziju) nenodod darba vadītājs(recenzents) personīgi, tai jābūt 
aizlīmētā aploksnē. Maģistra darba aizstāvēšana notiek klātienē, tāpēc studenta 
piedalīšanās aizstāvēšanas sēdē ir obligāta. 
Maģistra darba aizstāvēšana noris šādi: 
1) Darba autoram tiek dots līdz 15 minūtēm darba prezentēšanai. Ierastais 
pasniegšanas veids ir datorprezentācija, bet ir atļauts izmantot arī citus uzskates 
līdzekļus (rakstīt uz tāfeles, veikt kādas iekārtas demonstrēšanu utt.) Pirms sēdes ir 
vēlams pārliecināties, ka nepieciešamie līdzekļi telpā ir pieejami. Datorprezentāciju 
vēlams pirms sēdes sākuma uzkopēt uz prezentāciju datora un pārliecināties, ka tā 
strādā korekti. 
Iespējamais prezentācijas laika sadalījums varētu būt: 

a) darba nosaukums un izvirzītie mērķi ( ~ ½ min.); 
b )pirms darba uzsākšanas bijušās situācijas raksturojums (2 – 3 min.); 
c) izvēlētais risinājums un tā pamatojums (8 – 10 min.); 
d) iegūtie rezultāti un secinājumi (~2 min.); 
e )paziņojums par prezentācijas beigām ("Paldies par uzmanību!"). 

Pirms publiskās uzstāšanās vēlams izmēģināt to mierīgos apstākļos ar laika kontroli. 
Vienlīdz slikts ir gan pārmērīgi garš ievads, neatstājot pietiekami daudz laika 
saturīgajai daļai, gan liels slīdu daudzums, kas liek tos ātri vienu pēc otra nomainīt, 
neļaujot klausītājam veltīt pietiekamu laiku katram no tiem. Vēlams piedomāt pie 
izklāsta secīguma un loģiskuma. Iespējams, ka prezentācijai atvēlētā ierobežotā laika 
dēļ kādu darba rezultātu labāk tikai pieminēt, tajā pat laikā koncentrējoties tikai uz 
vērtīgāko sasniegumu. 
2) Komisijas locekļu un citu sēdes dalībnieku jautājumi un darba autora atbildes. 
Tiem, kam kaut kas ir palicis neskaidrs vai arī kāda autora tēze šķiet diskutabla, šī ir 
iespēja darba aizstāvēšanas kontekstā to autoram pajautāt. Savukārt autoram šī ir 
iespēja nodemonstrēt situācijas pārzināšanu un spēju pārliecinoši un precīzi atbildēt 
uz jautājumiem. Uz jautājumiem jāatbild tūlīt pēc to uzdošanas. 
3)Darba vadītāja runa (atvēlētais laiks – līdz 5 minūtēm) un jautājumi vadītājam. 
Savā runā darba vadītājs parasti raksturo izvēlētās tēmas aktualitāti, vērtē studenta 
attieksmi pret darbu, savu un studenta sadarbību, problēmas, iesniegtā darba kvalitāti 
un sasniegtos rezultātus. Tai var būt gan viena konkrēta vērtība (piemēram, "labi"), 
gan var būt norādīts vēlamais diapazons (piemēram, "ne zemāk kā 8(ļoti labi)"). Ja 
darba vadītājs nepiedalās sēdē, rakstisko atsauksmi nolasa komisijas sekretārs. 
4)Darba recenzenta uzstāšanās (atvēlētais laiks – līdz 10 minūtēm) un jautājumi 
recenzentam. Recenzents var vai nu nolasīt savu sagatavoto recenziju, vai minēt tikai 
svarīgākos punktus un paust savu attieksmi brīvā tekstā. Ņemot vērā, ka students ir 
iepazinies ar rakstisko recenziju un ir varējis ņemt lielu daļu aizrādījumu vērā, 
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gatavojot savu uzstāšanos, recenzents var atzīmēt, kādi prezentācijā redzētie aspekti 
atšķiras no rakstītā darba. Tāpat kā darba vadītājs savā rakstiskajā atsauksmē, 
recenzents atzīmi desmit ballu sistēmā ieraksta recenzijā. Ja recenzents uzskata, ka 
iesniegtajam darbam ir tādi trūkumi, kas neļauj to uzskatīt par pilnvērtīgu maģistra 
darbu, recenzijas noslēgumā parasti izskan pēc savas nozīmes pretēja frāze: "Uzskatu, 
ka darbs neatbilst maģistra darbam izvirzītajām prasībām un nav vērtējams ar pozitīvu 
atzīmi." Ja recenzents nepiedalās sēdē, rakstisko recenziju nolasa komisijas sekretārs. 
5)Diskusija. Tajā var piedalīties visi sēdes dalībnieki, īsi izsakot savu viedokli un, 
galvenokārt, uzdodot jautājumus darba autoram. Vēlams uzdot jautājumus tikai par 
tādiem darba aspektiem, kas atklājās vadītāja un recenzenta runās. Ja darba vadītāja 
un recenzenta uzstāšanās gaitā klātesošajiem jautājumi nav radušies, tad diskusiju daļa 
var izpalikt. 
6)Darba autora galavārds. Autoram tā ir pēdējā iespēja publiski atbildēt uz 
recenzenta izteikto kritiku, kā arī labot vai precizēt savus iepriekšējos izteikumus. 
Galējas nepieciešamības gadījumā var atkārtot kādas darba daļas vai pat visa darba 
prezentāciju. 
Galavārda ilgums nedrīkst pārsniegt 15 minūtes un pēc tā nav paredzēti nedz 
jautājumi, nedz diskusija. Pēc galavārda autoram jānovāc visi izmantotie palīglīdzekļi 
(jāaizver datorprogrammas, jānodzēš tāfele utt.), atstājot uzstāšanas apkārtni tādu, 
kāda tā bija pirms šī autora iznākšanas auditorijas priekšā.  
 
7.5. Darba vērtēšana 
Maģistra darbu vērtēšana notiek slēgtā noslēguma pārbaudījumu komisijas sēdē pēc 
visu sēdē paredzēto darbu noklausīšanās. Tajā drīkst piedalīties tikai komisijas 
locekļi, darbu vadītāji un recenzenti (gan vadītājam, gan recenzentam ir tikai 
padomdevēja balsstiesības). Vērtējums tiek paziņots studentiem pēc sēdes beigām. Ja 
kāds no studentiem iebilst pret visu vērtējumu publisku paziņošanu, vērtējums tiek 
paziņots katram studentam individuāli. 
Maģistra darba vērtēšanā tiek ņemta vērā: 

 Maģistra darba kvalitāte: 
–darba temata aktualitāte, studenta prasme precīzi noformulēt maģistra darba 

mērķi; 
–darba satura atbilstība izvēlētajam tematam; 
–darba uzdevuma izpilde; 
–izdarīto secinājumu patstāvība; 
–novitātes elementi; 
–darba struktūras loģiskums un atbilstība pētāmajai problēmai; 
–adekvātas metodoloģijas izvēle; 
–prasme veikt problēmas teorētisko analīzi un konkrētu teoriju pielietojums; 
–iemaņas strādāt ar informācijas avotiem (meklēt, atlasīt, izvērtēt, analizēt); 
–darba tehniskā noformējuma atbilstība šo norādījumu prasībām; 
–korekta zinātniskās rakstu valodas stila lietošana, precīza datorzinātņu 

terminoloģijas lietošana darbā; 
–citu autoru veikuma atspoguļošana, precīza atsauču un norāžu lietošana. 

 Darba vadītāja atsauksme. 
 Recenzija. 
 Darba autora ziņojums - prasme zinātniski, koncentrēti un argumentēti 

iepazīstināt ar veikto pētījumu, zinātniski argumentēti pamatot savu viedokli, 
formulēt secinājumus, norādīt turpmākos iespējamos pētījuma virzienus. 
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 Atbildes uz jautājumiem, prasme diskutēt un argumentēti aizstāvēt savu 
viedokli. 

 
8. APELĀCIJAS KĀRTĪBA 
Students var triju darba dienu laikā pēc pārbaudījuma rezultātu paziņošanas iesniegt 
apelāciju Maģistra programmas direktoram: 

1. par nepielaišanu kārtot noslēguma pārbaudījumus; 
2. par noslēguma pārbaudījumu norisi (tai skaitā par noslēguma darba 

aizstāvēšanas un vērtēšanas procesu).  
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PIELIKUMI: 

 
1.pielikums  

 
Maģistra darba tēmas pieteikuma forma 

 
Maģistra darba nosaukums: 
__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Darba nosaukums angļu valodā: _______________________________________ 
________________________________________________________________ 
Ziņas par darba autoru: 
Vārds, uzvārds: 
___________________________________________________________ 
Studenta apliecības 
numurs:__________________________________________________ 
Imatrikulācijas 
gads:_____________________________________________________ 
Kontaktinformācija: tālrunis: ____________________________________________ 
e-pasta adrese:_______________________________________ 
___________________ ___________________________ 
(Datums) (Darba autora paraksts) 
Ziņas par maģistra darba vadītāju: 
Vārds, uzvārds: 
___________________________________________________________ 
Zinātniskais 
grāds:_________________________________________________________ 
Darbavieta: 
______________________________________________________________ 
Ieņemamais amats: 
________________________________________________________ 
Kontaktinformācija: tālrunis: ____________________________________________ 
e-pasta adrese:_______________________________________ 
___________________ ___________________________ 
(Datums) (Maģistra darba vadītāja paraksts) 
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2.pielikums  

 
Maģistra darba vāka noformējuma paraugs 

 
 
 
 
 
 

NACIONĀLĀ AIZSARDZĪBAS AKADĒMIJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAĢISTRA DARBS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RĪGA 
 2010 
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3.pielikums  

 
Titullapas noformējums 

 
 
 
 
 

NACIONĀLĀ AIZSARDZĪBAS AKADĒMIJA 
 
 
 

MILITĀRĀS VADĪBAS PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI 
 
 
 
 
 

MAĢISTRA DARBS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autors: Arnolds Auns 
Stud. apl. Nr. 00010 
Darba vadītājs: profesore Dr. dat. Vineta 
Vilka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RĪGA 
 2010 
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4.pielikums  
Satura noformējuma paraugs  

 
SATURS 
APZĪMĒJUMU SARAKSTS…………………………………...……………………..1 
IEVADS………………………………………………………………….……….……
2 
1. NODAĻAS NOSAUKUMS ...……………………………………………………...4 
1.1. Apakšnodaļas nosaukums…………………………………………………      …..4 
1.1.1. Punkta nosaukums………………………………………………….            
…....4 
1.1.2. Punkta nosaukums………………………………………………           ….…....9 
1.2. Apakšnodaļas nosaukums ……………………………………………       
………17 
1.3. Apakšnodaļas nosaukums…..…………………………………………       
………21 
2. NODAĻAS NOSAUKUMS 
...……………………………………………….……..30 
2.1. Apakšnodaļas nosaukums …………………………………………….…      
……30 
2.2. Apakšnodaļas nosaukums ……………………………………………….      
……40 
3. NODAĻAS NOSAUKUMS 
……………………………………….……………….49 
3.1. Apakšnodaļas nosaukums …………………………………….…………      
……49 
3.1.1. Punkta nosaukums……………………………………….……………           
....49 
3.1.2. Punkta nosaukums……………………………………….…………            
…....55 
3.2. Apakšnodaļas nosaukums……………………………………….………       
…….60 
REZULTĀTI…………………………………………………………….……………..
70 
SECINĀJUMI…………………………………………………………….…………....
75 
IZMANTOTĀ LITERATŪRA UN 
AVOTI……………………………….…………..78 
PIELIKUMI…………………………………………………………….…………80 
1. pielikums. 
Nosaukums…………………………………………………….…………80 
2. pielikums.  
Nosaukums …………………………………………………….………...83 
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5.pielikums  

Dokumentārās lapas forma 
 
 

Maģistra darbs 
______________________________________________________________ 
 
 
Ar savu parakstu apliecinu, ka pētījums veikts patstāvīgi, izmantoti tikai tajā norādītie 
informācijas avoti un iesniegtā darba elektroniskā kopija atbilst izdrukai. Piekrītu sava 
darba publicēšanai internetā. 
Autors: _____________________________ 
(Autora paraksts) 
 
 
Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu lasījis augstāk minēto maģistra darbu un atzīstu 
to par p i e m ē r o t u / n e p i e m ē r o t u (nevajadzīgo svītrot) aizstāvēšanai 
Nacionālās aizsardzības akadēmijas maģistrantūrā. 
Darba vadītājs(-ja): ______________________________ 
(Vadītāja paraksts) 
 
 
 
 
Darbs iesniegts MPAD ________________________. 
(Iesniegšanas datums) 
 
 
 
Recenzents: ____zin.grāds Vārds Uzvārds____ (parakstu nevajag) 
 
Darbs aizstāvēts maģistra gala pārbaudījuma komisijas sēdē 
_________________________ prot. Nr. _________, vērtējums 
_______________________ 
 
(Darba aizstāvēšanas datums) 
 
Komisijas sekretārs: _______________________________ 
 
(Sekretāra paraksts) 
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12. PIELIKUMS: PRAKSES PROGRAMMA 
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MAĢISTRA PROFESIONĀLO STUDIJU PROGRAMMAS 

„Militārā vadība un drošība” prakses 

 

Galvenie principi  
1. Studenta prakse (Internship) notiek NATO, NAA, Baltijas Aizsardzības koledžā un 

Nacionālo bruņoto spēku štābos un Aizsardzības ministrijā pieredzējušu virsnieku un ierēdņu 
vadībā. Prakses mērķis ir studiju procesā radīt iespēju studentiem apgūt štāba virsnieka un 
Aizsardzības ministrijas ierēdņa profesijai nepieciešamās prasmes un iemaņas reālā militārā 
vidē, vienlaikus iegūstot arī jaunas profesionālajā darbībā nepieciešamas teorētiskās 
zināšanas saistībā ar konkrēto darba vidi. Studiju programma paredz 2 prakses. 

 
Pirmā prakse tiek plānota 1. studiju gada 1. semestrī. Tā ir paredzēta kā taktiskie 

vingrinājumi NATO štābos.  
Prakses mērķis ir nostiprināt studentu iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas 

NATO operacionālā plānošanas procesa un funkciju sadales pamatprincipos. 
 
Otrā prakse tiek plānota 1. studiju gada 2. semestrī. Tās mērķis ir nostiprināt studentu 

iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas multinacionālo apvienoto taktisko grupu operāciju 
plānošanā. 

2. Par mācību prakses plānošanu, metodisko nodrošināšanu un uzraudzību atbild 
prakses vadītājs, ko nosaka par studiju programmas īstenošanu atbildīgās struktūrvienības 
vadītājs – NAA rektors. 

3. Mācību prakses vietas izvēlas studējošie vai iesaka prakses vadītājs, un tās tiek 
apstiprinātas ar NAA rektora lēmumu. Tiek rekomendēts, ka NAA ar prakses vietu (štābu, 
spēku veidu, pavēlniecību, Aizsardzības Ministrijas struktūru) slēdz divpusēju prakses 
līgumu jeb vienošanos, kurā definēti pušu pienākumi un atbildība (līguma rekomendējamo 
formu skat. Pielikumā, var izmantot arī prakses vietas piedāvātu formu). 

4. Mācību praksi īsteno, pamatojoties uz prakses programmu, kurā ietverti prakses 
vispārīgie, kā arī specifiskie, mērķi un uzdevumi, atskaitīšanās noteikumi par paveikto, kā arī 
prakses sasniegumu vērtēšanas kārtība. Prakses programmu izstrādā NAA Maģistra studiju 
programmu komisija un to apstiprina NAA rektors. 

5. Studējošo prakses individuālie uzdevumi tiek saskaņoti ar prakses vadītāju. 
6. Prakses programmas izpildi studējošie apliecina ar rakstisku atzinumu (performance 

report) no prakses vietas par nostrādāto laiku un prakses laikā veikto darbu. Studējošā 
paveikto prakses mērķu un uzdevumu izpildē vērtē divdaļīgā vērtējuma skalā („ieskaitīts” vai 
„neieskaitīts”). Vērtējumu izdara NAA rektora noteikta komisija, pamatojoties uz prakses 
vadītāja atsauksmi, kā arī uz prakses atskaites materiālu satura, noformējuma un 
aizstāvēšanas rezultātiem. 
 
1. Mācību prakses programma 

Maģistra profesionālo studiju programmas „Militārā vadība un drošība” mācību 
prakses mērķi un uzdevumi: 

1.1. Paplašināt, padziļināt un nostiprināt speciālajos militārajos (profesionālajos) 
mācību priekšmetos iegūtās zināšanas un to izmantošanu profesionālo jautājumu risināšanā. 

1.2. Prakses vietās iepazīties ar prakses struktūrvienības (turpmāk tekstā 
„organizācijas”) administratīvu, taktisko organizāciju, uzdevumiem, pakļautības ķēdēm un 
atbildībām.  

1.3. Iepazīties ar organizācijas informācijas apriti, dokumentāciju un tās hierarhiju. 
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1.4. Iepazīties ar organizācijas vadības sistēmu, struktūru un darba izpildes 
organizāciju, kā arī iekšēja un ārēja audita sistēmu.  

1.5. Iepazīties ar organizācijas lēmumu pieņemšanas procesu un politiski militāro 
faktoru ietekmi uz to.  

1.7. Apkopot un sagatavot materiālus, informācijas nesējus, pavēles, nolikumus, 
saistošo dokumentāciju, datorprogrammas u.c. izmantošanai studiju darbā un atskaites 
sagatavošanai par praksi. Minētos un citus prakses programmas uzdevumus praktikants veic, 
pēc iespējas līdzdarbojoties minētajās aktivitātēs. 

1.8. Atrodoties praksē, maģistranti no savas studiju struktūrvienības papildus saņem 
konkrētu darba uzdevumu prakses programmas izpildei. 
 
2. Mācību prakses organizācija 

2.1. Mācību prakses vietas piedāvā prakses vadītāji vai arī to meklē un izvēlas 
maģistrants patstāvīgi, saskaņojot tās ar studiju struktūrvienības vadītāju vai pēc tā ieteikuma. 

2.2. Prakses apjomu (kredītpunktus – KP) un laiku nosaka saskaņā ar studiju plānu, 
apstiprina NAA rektors  

2.3. Praktikants saņem precizētu prakses uzdevumu ar norādi uz konkrētām prakses 
vietām. 

2.4. Prakses gaitu kontrolē un koriģē NAA ar prakses vadītāja vai citas pilnvarotās 
personas starpniecību. 

2.5. Prakses laikā pēc iespējas vēlams iesaistīties prakses vietā darbā un veikt 
noteiktus darba uzdevumus. 

2.6. Prakses laikā praktikants pakļauts attiecīgās organizācijas iekšējās kārtības 
noteikumiem, reglamentiem, drošības režīmam. 

2.7. Par mācību praksē paveikto darbu praktikants izstrādā un aizstāv komisijā 
atskaiti, kuru vērtē ar atzīmi. 
 
3. Atskaite par mācību praksi 

3.1. Pabeidzot mācību praksi, maģistrants (praktikants; interns) izstrādā un 
nekavējoties iesniedz NAA prakses atskaiti par paveikto darbu. Prakses atskaite un praksi 
apstiprinošie dokumenti ir pamatojums prakses ieskaitīšanai pēc tās aizstāvēšanas. 

3.2. Par prakses laikā veikto darbu, iesniedzot atskaiti un vajadzīgos dokumentus, 
jāziņo NAA rektora noteiktā komisijā, un prakse jāaizstāv. Prakses atskaite un ar to saistītie 
materiāli NAA jāiesniedz ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms prakses aizstāvēšanas komisijā. 

3.3. Mācību prakses rezultātus vērtē komisija, ieskaitīto praksi dokumentos ieraksta ar 
atzīmi “Ieskaite”, aizstāvēšanas protokolā ierakstot arī iegūto ballu skaitu. 

3.4. Atskaitē jāapraksta prakses laikā paveiktais darbs, prakses darba vieta 
(organizācija), tās nozīmi drošības struktūrās, politiskie, militārie, operacionālie aspekti, 
veicamie uzdevumi, lēmumu pieņemšanas process, tā vājās un stiprās puses, organizācijas 
vadība, atbildības sadale, inovācijas organizācijas darbībā, jaunas tehnoloģijas utt. 

3.5 Atskaitē jāparāda shēmas, projekti, aprēķini, rasējumi un citi informatīvi materiāli, 
kā arī jāpiedāvā savi ieteikumi un priekšlikumi operatīvā plānošanas procesa, lēmumu 
pieņemšanas procesa, darba vadības un organizācijas pilnveidošanai. 

Jāparāda sava personīgā līdzdalība atbilstošos darba procesos mācību prakses vietās. 
3.5. Prakses atskaitē jāsniedz speciālās literatūras, dokumentācijas un informācijas 

līdzekļu avotu saraksts, kas iegūti prakses laikā. 
3.6. Prakses atskaites pielikumā jāpievieno shēmas, dokumentācija, projekti,  

grafiskie u.c. materiāli, kas iegūti mācību prakses laikā. 
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3.7. Prakses atskaites teksti jāizpilda datorrakstā, ir pieļaujams iesniegt atsevišķus 
materiālus labi salasāmā un rūpīgi rakstītā rokrakstā. Atskaiti noformē uz A4 formāta 
loksnēm, atbilstoši lietvedības standartiem. 

3.8. Atskaites lapas jābrošē, izveidojot arī titullapu ar atskaites nosaukumu un citiem 
rekvizītiem. 
 
 
 
4. Mācību prakses individuālais darba uzdevums 
 
4.1. Mācību prakses uzdevums tiek noformēts atsevišķā formātā: 

4.1.1. maģistranta vārds, uzvārds; 
4.1.2. prakses apjoms apgūstamo kredītpunktu skaitā; 
4.1.3. prakses vieta: militārā vienība, štābs, pavēlniecība, struktūrvienība; 
4.1.4. mācību prakses laiks; 
4.1.5. mācību prakses mērķi, uzdevumi, vispārīgais saturs un apjoms, prakses 

programma (īsumā); 
4.1.6. individuālais darba uzdevums; 
4.1.7. papildus prakses vietas – saistītas aizsardzības vai civilās struktūras. 
 
Pēc NAA rektora „prakses individuālā darba uzdevuma” apstiprināšanas maģistrants 

ar savu parakstu apstiprina „uzdevuma” saņemšanu.   
 

Piemērs 
 

„Mācību prakses individuālais darba uzdevums”   
1. Maģistrants: Aivars Ozoliņš. 
2. Prakses apjoms apgūstamo kredītpunktu (KP) skaitā: 15 KP. 
3. Prakses vieta: LR NBS AŠ J-5 departaments; 
4. Mācību prakses laiks: 2010. gada septembris – decembris (12 nedēļas). 
5. Mācību prakses: 

5.1.  Mērķis: iepazīties ar Latvijas kontingenta ISAF sastāvā operāciju plānošanas 
procesu. 

5.2.  Uzdevumi:  
 praktiski pildīt AŠ J-5 departamenta vecāka virsnieka pienākumus ISAF LR 

kontingenta sagatavošanas un operāciju plānošanas kontekstā; 
 izprast lēmumu pieņemšanas procesu ISAF operāciju plānošanā. Militāras 

teorijas transformācija operatīvā plānošanā konkrētai ISAF operācijai; 
 izprast C2 ķēdes un plānošanas struktūru atbildības. 

4.3. Programma: prakse notiek, maģistrantam veicot „ēnas” funkcijas, pildot J-5 
departamenta Vecāka virsnieka pienākumus. 2010. gada septembrī notiek maģistranta 
komandējums uz Afganistānu, OMLT izvietojumā (5 dienas). 
 
 
 
4.4. Maģistranta individuālais uzdevums  
Sagatavot visus nepieciešamos dokumentus virtuālai OMLT grupas nosūtīšanai uz 
Afganistānu, (J5 departamenta atbildības ietvaros), „paplašinot” OMLT atbildību no 
vietējas armijas personālsastāva apmācības, trenēšanas funkcijām līdz Provinces 
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Stabilizācijas daudznacionālo kontingenta reģionālu štāba izveidi: pavēles, rīkojumi, 
memorandi, tehniskās vienošanas, operatīvi plāni, LOGREQi, pieprasījumi utt. 
4.5. Papildus prakses vietas: OMLT izvietojums, Kunduzas province, Afganistānā 
NATO Reģionālais štābs Brunnsumā Holandē, SHAPE Brisele. 
 
Prakses vadītājs________________________________________________ 
 
Ar mācību prakses plānu iepazinies, maģistrants___________________________ 
 
Apstiprināts ar NAA Rektora parakstu 
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