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Ievads 
 
  Studiju programmas darbība uzsākta 1992.gada rudenī. Pirms licencēšanas veikta 
programmas pašnovērtēšana un tās rezultāti apspriesti, novērtēti un programma  apstiprināta 
Senāta 2000.gada 30 maija sēdē. 

Apjoma un satura maiņas 20% robežās apstiprinātas 2003.gada 18.decembra Senāta sēdē. 
Senāta sēdes izraksts 1.pielikumā.  

Licence studiju programmai – derīga līdz 07.07.2010. Pielikums 2. 
Studiju programmas akreditācijas lapa – akreditēta līdz 29.01.2007. Pielikums 3. 
Līdzīgas  studiju programmas programmai  Gaisa transporta kustības vadība Latvijas 

augstskolās nav . 
 
 

Pašnovērtēšana 
 

- Studiju programmas mērķis  
Gaisa satiksmes vadības inženiera studiju programmas mērķis cilvēka faktora 

pozitīvās lomas paaugstināšana, lai nodrošinātu  lidojumu drošumu. 
Šo mērķi īsteno tā, lai,  papildus pamatuzdevumam – gaisa satiksmes vadīšanai, 

gaisa satiksmes vadības inženieris būtu spējīgs: 
- savlaicīgi paredzēt standarta un ārkārtas situācijas, tā ātrāk un pareizāk novēršot 

iespējamās avārijas situācijas vai samazinot to seku negatīvo ietekmi; 
- kritiskās situācijās nepieciešamības gadījumā aizvietot un veikt gaisa kustības 

vadības un kontroles speciālistu (dispečeru) pienākumus. 
Lai augstāk minētos mērķus īstenotu studiju programmai un mācību priekšmetiem 

jānodrošina noteikts zināšanu apjoms, nepieciešamās iemaņas un atbildība. 
 Gaisa satiksmes vadības inženierim  

- Jāzina:  
 
 
 
 

Nozares teorētiskās zināšanas (dabas zinātnes, informācijas tehnoloģijas, 
ekonomiskie, humanitārie un profesionālie priekšmeti) 
Svešvalodas  - angļu valoda un speciālā angļu valoda  
Dabas un darba aizsardzības noteikumi un prasības 
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- Jāprot: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Jāatbild par: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gaisa satiksmes vadības organizācija saskaņā ar nacionālajiem, ICAO 
(Starptautiskā civilās aviācijas organizācija) noteikumiem un rekomendācijām, 
Eiropas savienības un Eurocontrol prasībām 
Gaisa satiksmes vadības tehnoloģijas prakse un procedūras atbilstoši, 
nacionālajiem, ICAO publicētiem noteikumiem un Eurocontrol prasībām  
Lidojumu drošības noteikumi un glābšanas procedūras 
Nacionālie un starptautiskie noteikumi par sakariem un radio apmaiņas 
frazeoloģiju un procedūrām 
Sinoptiskās kartes un meteoroloģiskā informācija 
Gaisa satiksmes kontrolei un vadīšanai lietojamie tehnisko līdzekļu tipi, to 
lietošana un limitēšana 
Gaisa kuģu tipi, to tehniskais raksturojums un avionika 

Vadīt un kontrolēt lidmašīnu kustību 
Apspriest un apstiprināt lidojuma plānu 
Informēt apkalpi par meteoroloģiskiem apstākļiem, aparatūras darbību, lidojuma 
plānu un lidmašīnas kustību 
Izmantot vadīšanas informatīvās sistēmas analīzes rezultātus  lidmašīnas drošāko, 
ekonomiskāko un racionālāko maršrutu izvēlei 
Izmantot modernās radioelektroniskās un satelītu automatizētās sistēmas 
lidmašīnas kustības kontrolei un vadīšanai 
Organizēt avārijas, meklēšanas un glābšanas dienestu darbību

Vienoto aviācijas noteikumu prasību izpildi 
Lidojumu drošību lidojumu rajonā 
Dienesta darbības ekonomisko efektivitāti 
Dienesta darbības ietekmi uz apkārtējo darba un dabas vidi 
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- Studiju programma 
 
PROGRAMMU GRUPA  TRANSPORTA PAKALPOJUMI 
PROGRAMMU KOPA               GAISA SATIKSMES VADĪBA 
PROGRAMMAS KODS  42 840  
STUDIJU APJOMS  175 KP 
PROGRAMMAS NOSAUKUMS  Gaisa transporta kustības vadība 
IEGŪSTAMĀ  KVALIFIKĀCIJA  Gaisa satiksmes vadības inženieris 
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA  Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība 
 

A. Obligātie priekšmeti   131 KP 
B. Ierobežotās izvēles priekšmeti      6 KP 
C. Praktiskais darbs     18 KP 
D. Prakse       15 KP 
E. Kvalifikācijas darbs       5 KP 
 

Studiju programmas izvērsums tabulas veidā  4.pielikumā 
  
 Profesionālajā studiju programmā Gaisa transporta kustības vadība iegūtās 
zināšanas, praktiskās iemaņas un praktiskā sagatavošana dod iespēju absolventam ar 
kvalifikāciju ‘gaisa satiksmes vadības inženieris’ strādāt jebkurā lidostā lidojumu drošības 
nodrošināšanai  un/vai gaisa spēku lidojumu kontroles un vadības centros. Kopējais studiju 
apjoms 175 KP. No studiju programmas (4. pielikums) var secināt, ka vispārīgās 
akadēmiskās izglītības priekšmeti ir 28 % no studiju apjoma. Attiecīgi speciālie priekšmeti, 
ieskaitot praksi – 61 %. Gaisa satiksmes vadībā svarīgi iegūt patstāvīgās gaisa kuģu 
kustības kontroles un vadīšanas iemaņas, ko var nodrošināt ar individuālu apmācību. Šādu 
apmācību nodrošina lidojumu imitācijas simulatori. Apmācību apjoms uz individuāliem 
simulatoriem ir 15 KP vai 8 % no kopējā studiju apjoma.   

Studiju programmā norādīti arī zināšanu un izpratnes līmeņi, ko nosaka attiecīgā 
mācību priekšmeta mērķi un uzdevumi. 
- Zināšanu un izpratnes līmeņi  
 “0” – līmenis   apzināties 

“1” – līmenis     prasa zināt priekšmeta pamatus; spējas iegaumēt     
priekšmeta būtiskāko, paturēt atmiņā un restaurēt. 

“2” – līmenis prasa saprast priekšmetu, lai students par to varētu saprātīgi 
spriest; studentam jāspēj iedomāties notikumus un situācijas 
un šajos iztēles notikumos darboties.  

“3” – līmenis vispusīgas zināšanas  un spējas tās izmantot pareizi; 
studentam jāprot savas zināšanas izmantot  plānu izstrādei, 
analīzei un  novērtēšanā. 

“4” – līmenis spējas atrisināt problēmsituācijas,izmantojot zināšanas par 
līdzīgām situācijām. 

“5” – līmenis spējas analizēt jaunās situācijas, ja tā atšķiras no iepriekšējām 
un prasa izvēles novērtējumu un spriedumu. 
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Reklāmas un informatīvie izdevumi  
 

Regulāra informācija par RAI studiju programmām, studiju veidiem un uzņemšanas 
noteikumiem tiek ievietota Latvijas centrālos un rajonu laikrakstos un žurnālos, kā arī 
informācija tiek sniegta kā valsts  tā arī  reģionālā radio un TV tīklā. Institūts ar savu 
ekspozīciju piedalās ikgadējās  izstādēs SKOLA – Rīgā un Daugavpilī.  

Vispārīgās ziņas par RAI un informācija par studiju programmām un veidiem 
skatāmas institūta mājas lapā internetā http://www.rai.lv, kā latviešu, tā krievu valodā.  
Tiek izplatītai arī informātīvie materiāli lapiņu un bukletu veidā.(5.pielikums) 

 
 
 

Studiju programmas salīdzinājums 
 
- Programmas salīdzināšanai  
izmantotas ASV Purdue universitātes un Ziemeļ-dakotas universitātes, KF Civilās 
Aviācijas akadēmijas, RTU studiju programmas un ICAO profesionālā programma (6. un  
7.pielikums). Aviācijas speciālistus sagatavo arī Viļņas Tehniskās universitātes Aviācijas 
institūtā.  
 RTU Aviācijas institūta studiju programma Aviācijas transports salīdzināta ar RAI 
programmu tikai inženieru priekšmetos, jo RTU programma domāta gaisa kuģu tehniskās 
apkalpošanas inženieru studijām, turpretī RAI programma gaisa kuģu satiksmes vadīšanas 
inženieru apmācībai. No tabulas 7.pielikumā var secināt, ka inženieru apmācības 
pamatpriekšmetu apjoms atšķiras nedaudz - 1 KP. Tikai RTU fizikas programmas apjoms ir 
6 KP, bet RAI – tikai 3 KP. Savukārt angļu valodas apjoms ir daudz  lielāks RAI 
programmā, jo gaisa satiksmes vadības inženierim tas kustības kontrolei un vadībai 
jānodrošina tekošā angļu valodā. 
 Programmas profesionālais saturs salīdzināts ar mācību iestādēm, kas sagatavo 
augstākās izglītības aeronavigācijas speciālistus. Salīdzināšanai izvēlētas divas ASV 
universitātes un Krievijas Federācijas aviācijas akadēmija. No tabulas 7.pielikumā var 
secināt, ka profesionālie priekšmeti, kas nepieciešami aeronavigācijas speciālista 
sagatavošanai, praktiski sakrīt. Vienīgi ir atšķirības priekšmetu nosaukumos, piem., GSV 
tehnoloģija lidlaukā un gaisa trasēs → Radiolokācijas vadīšana no kontroles torņa  → 
Vadīšana no torņa  → GSV procedūras, vai GSV modernās automatizētās vadīšanas 
sistēmas → Gaisa kuģu vadīšanas sistēmas. Gaisa satiksmes līniju kontrole → 
Radiolokācijas vadīšana → Radiolokācijas līdzekļi → GSV automatizētās sistēmas u.c. 
 ICAO profesionālā programma domāta profesionāļu – dispečeru apmācīšanai un arī 
šeit priekšmeti sakrīt.  
 No visu augstāk minētā salīdzinājuma izriet, ka RAI programmas profesionālā daļa 
pilnībā atbilst starptautiskām prasībām un nodrošina speciālistu sagatavošanu darbam ne 
tikai vietējai lidojumu kontrolei, bet arī darbam starptautiskos lidlaukos. 

 

Izdarot studiju programmu salīdzināšanu un satura analīzi var secināt, ka 
profesionālās studiju programmas Gaisa transporta kustības vadība saturs pilnībā 
atbilst  ICAO noteikumiem un Eurocontrol prasībām. 

http://home.ml.lv/ra/
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Studiju programmas perspektīvais novērtējums 

 
- Novērtējuma  kritēriji: 
- Studiju programmas atbilstība profesijas standartam: 

GSV studiju programma izstrādāta atbilstoši profesijas standartam Transportsistēmu 
inženieris  (5.kvalifikācijas līmenis). Standarts 8.pielikumā. 

- Studiju programmas atbilstība profesionālās izglītības standartam: 
GSV studiju programma atbilst prasībām, kas izteiktas noteikumos par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības standartu, LR MK noteikumi Nr.481  (Rīga 
2001.g. 20.novenbrī).  

- Studiju programmas perspektīva. 
 Studiju programmā uzņem  pilna laika un  nepilna laika (neklātienes studentus). 

Pilna laika studiju programmā saskaņā ar 2003.gada 23. decembra LĪGUMU par 
speciālistu sagatavošanu ar Latvijas Nacionālo bruņoto spēku štabu un 2004.gada 
5.oktobra LĪGUMU par speciālistu sagatavošanu (valsts iepirkums ID Nr. AM 
2004/037) ar Nacionālo aizsardzības akadēmiju uzņemtas divas Nacionālās aizsardzības 
akadēmijas kadetu grupas.  

Līgums ar Gruzijas Republikas aviācijas organizāciju - 2003.gada 31.augusta 
līgums Nr.148.03 paredz savstarpēju sadarbību, īstenojot  augstākas profesionālās studiju 
programmu Gaisa transporta kustības vadība  speciālistu sagatavošanā. 

Par speciālistu sagatatavošanu neklātienes ceļā no Krievijas, Lietuvas uc. tiek 
noslēgti individuāli līgumi ar katru interesentu. 
  Daļa no studentiem tiek apmācīta saskaņā ar noslēgtiem līgumiem ar Krievijas 
Federāciju un NVS valstīm, tādēļ RAI darbība vērsta komerciālā virzienā (nodokļi Latvijas 
budžetā, personālam nodrošināts darbs, institūta starptautiskais prestižs – Latvijas 
interesēs). 

 
 
 
 
 
 
Rīgas Aeronavigācijas institūts savā vairāk kā 60 gadu darbības laikā aviācijai un ar 

to saistītām nozarēm  apmācījis un sagatavojis  apmēram 14 000 radiotehniķus, 11 000 
aviodispečerus, 3000 transporta ekonomistus-menedžerus, gaisa satiksmes vadības 
inženierus 386, laika periodā no 2002.gadam līdz 2006.gadam sagatavoti 98 gaisa 
satiksmes vadības inženieri. 

RAI absolventi galvenokārt strādā dažādās ārzemēs firmās un organizācijās 
ārzemēs. 

 
 
 
 
 
 

Labas atsauksmes par RAI sagatavotiem gaisa satiksmes vadīšanas inženieriem ir ne 
tikai no Krievijas Federācijas, NVS, Mongolijas un Ungārijas republikas aviācijas 
kompānijām, bet arī Latvijas aviolīniju atbildīgie vadītāji augsti novērtē speciālistu 
profesionalitāti un kvalitāti. 

Sagatvoto speciālistu profils, kas orientēts gaisa satiksmes vadības  funkciju 
nodrošināšanai, sakarā ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā, vitāli nepieciešams 
arī Latvijas ekonomikai un gaisa telpas aizsardzībai, ko norāda noslēgtie līgumi ar 
Latvijas Nacionālo bruņoto spēku štabu un Nacionālās aizsardzības akadēmiju. 
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- RAI darbības mērķi 
 profesionālajās studijās - nodrošināt dabas zinātnes, tehnisko un profesionālo priekšmetu 
un praktisko iemaņu apguvi, atbilstoši attiecīgā augstākā līmeņa profesionālās izglītības 
kvalifikācijai, lai absolventi būtu spējīgi strādāt kā vietējos, tā internacionālos apstākļos 
profesijai atbilstošās specialitātēs un ir sagatavoti  uzņemties iniciatīvu un atbildību un  spēj 
sazināties un sastrādāties ar citiem. 
 Pārkvalificēšanas un tālākmācības kursu mērķi ir dot kursu dalībniekiem 
nepieciešamās zināšanas par jaunākām atziņām un tehnoloģiju attiecīgajā virzienā, kā arī 
nodrošināt vajadzīgo praktisko iemaņu iegūšanu un atjaunošanu. . 
- Studiju programmas praktiskā realizācija 

Studiju programmas organizācija tāda, lai studiju plāns atbilstu programmas 
mērķiem un uzdevumiem.  

Studiju programmas praktiskai realizācijai tiek izmantotās tradicionālās studiju 
metodes un formas, kā arī grupu darbs, problēmsituāciju analīze, kursa darbi un projekti. 
 Pilna laika studijas īsteno RAI mācību korpusā  Mežkalnu ielā 9. Studentiem 
kontaktnodarbības tiek plānotas no 9:30 līdz 18:00. Lekcijas, semināri un praktiskās 
nodarbības notiek mācību grupās. Valodu nodarbības notiek valodu klasē un uz 
simulātoriem. Gaisa satiksmes vadīšanas praktisko iemaņu iegūšanai un nostiprināšanai, kā 
arī speciālās angļu valodas frazeoloģijas apgūšanai un pilnveidošanai izmanto individuālo 
procedūru (dispečera) simulatoru. Atkarībā no studiju grafika darbs pie simulatoriem notiek 
individuāli un tiek plānots visu diennakti 24 stundas. Studentu patsāvīgā darba 
aktivizēšanai izmanto mājas darbus, kontroldarbus, testus un kursa projektus. Mājas un 
kontroldarbu izpildes kontrolei ievestas ikmēneša atestācijas. 
 KF un Lietuvas, Grūzijas un Armēnijas  neklātniekiem sesijas divas reizes gadā. 
 

 
 

 Studiju programmas saturs un kvalitāte 
 

Studiju programmas organizācija tāda, lai studiju plāns atbilstu programmas 
mērķiem un uzdevumiem.  
- Studiju saturu un apjomu  
nosaka mācību plāns un mācību priekšmetu apraksti. Studiju programmu realizē atbilstoši 
mācību plāna sarakstam, kas katrai studentu grupai ir individuāls. Plānā norādīti arī prakses, 
kursa darbu un diplomdarbu izstrādes grafiki. Bez iepriekš minētiem ir vēl šādi galvenie 
uzdevumi: 

- Sasniegt programmas stratēģisko mērķi. 

Līgumi ar attiecīgo valstu aviācijas dienestiem par studentu apmācīšanu nodrošina 
Latvijas iedzīvotāju, RAI mācībspēku un tehnisko darbinieku nodrošinātību. 
Pēc Latvijas aeronavigācijas dienestu pieprasījuma RAI var palielināt pēc vajadzības 
republikai sagatavojamo gaisa satiksmes vadības inženieru skaitu.  



 7

- Nodrošināt studējošiem dziļu zināšanu, stabilas prasmes un praktisku iemaņu 
iegūšanu studiju laikā. 

- Ieaudzināt studējošiem profesionālā pienākuma un cieņas izpratni un atbildību 
par savu profesionālo dabību. 

- Nodrošināt aviācijas speciālistiem nepieciešamo fizisko un psiholoģisko 
sagatavošanu. 

- Studējošiem izveidot zinātnisku pieeju dabas zinātņu un humanitāram pasaules 
uzskatam, cilvēces humānām un kultūras vērtībām. 

- Fundamentālo un dabas zinātņu 
 priekšmetu mācīšanai galvenokārt izmanto tradicionālās lekciju, semināru un praktisko 
nodarbību metodes, bet profesionālos studiju priekšmetos – situāciju analīzi, lietišķās spēles, 
grupu un individuālo darbu. Sevišķi liela uzmanība tiek pievērsta individuālai apmācībai uz 
aviācijas komplekso individuālo simulatoru, kur tiek izveidotas praktiskās situācijas ar 
lidmašīnām lidlaukā un lidojumā. 
- Laboratorijas praktikumā,  
atbilstoši studiju plānam paredzēti 58 laboratorijas darbi šādos mācību priekšmetos – Fizika, 
Elektrotehnika un radiotehnika, Metroloģija un standartizācija, Ekolģija, Aviācijas 
meteoroloģija u.c. Institūta mācību laboratorijā studentiem ir iespēja, atbilstoši studiju 
programmai un mācību plānam, veikt visus paredzētos laboratorijas darbus, kā arī izpildīt 
diplomdarba eksperimentālo daļu. 
 Pirms laboratorijas darbu izpildes, studentiem pārbauda zināšanas, kas atbilst 
attiecīgā priekšmeta teorētiskai daļai, kā arī iepazīstina ar darba drošības noteikumiem. 
 Laboratorijas darbos studenti individuāli izpilda doto uzdevumu vai veic 
eksperimentu, apstrādā un novērtē iegūtos rezultātus, sastāda atskaiti – tā iegūstot arī 
nepieciešamās iemaņas patstāvīgi strādat ar attiecīgi apartūru un matemātisko aparātu. 
Laboratorijas un praktisko darbu izpildi novērtē laboratorijas inženieris, kā arī mācībspēks, 
pieņemot kolokviju un atsakiti par izpildīto darbu. Vērtē studenta patstāvīgo darbību, 
rezultātu analīzi un konkrētu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu iegūšanu. 
 
 
 
- Tehnoloģiskā prakse uz dispečeru simulatoriem. 
 Simulatori  izmantojami lidojumu dināmikas imitācijai un visu lidmašīnas vadīšanas 
operāciju izpildei gaisā un uz zemes, dispečeram sadarbībā ar lidmašīnas komandu. 
Instruktors katram studentam individuāli uz simulatora var modelēt jebkuras lidostas un 
lidojuma apstākļus, kā arī ārkārtas situācijas, lai tie iemācītos tajās darboties un pieņemt 
pareizos lēmumus sadarbībā ar lidmašīnas komandu.  
 
  Tehnoloģiskai praksei ir divi līmeņi: 
1.līmenis  Procedūras sagatavošana 

1. Sagatavošana uz simulatora darbam TWR (lidlauka dispečru punkts “Tornis”). 
Gaisa kuģu vadīšana un kontrole lidlaukā. 
Pienākošo gaisa kuģu vadīšana un kontrole. 

2. Sagatavošana uz simulatora darbam APP(pieejas dispečerpunkts). 
Atsevišķu gaisa kuģu vadīšana un kontrole, ja nav konflikta situācijas. 
Gaisa kuģu vertikālā ešalonēšana. 

Par pozitīvu atzīmējams arī tas, ka noteikta stingra laboratorijas darbu izpildes kārtība 
– regulāri tiek pārbaudīta studentu sagatavotība darbu izpildei un noteikta atsakaites 
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Horizontālā ešalonēšana. 
Gaisa kuģu vadīšana pa slīpam trajektorijām - vektoriem 

3. Sagatavošana uz simulatora darbam ACC (rajona dispečerpunkts). 
Gaisa kuģu radiolokācijas apkalpošana. 
Gaisa kuģu horizontālā un vertikālā ešalonēšana. 
Procedūras kontrole. 

2. līmenis  Kompleksā sagatavošana 
1. GSV sarežģītos apstākļos. 
2. GSV avārijas apstākļos. 

    
 Pēc simulatoru tehnoloģiskās prakses studentam: 
- Jāzina: 

lidlauka rajona lidojumu nodrošinošā instrukcija; 
GSV organizācija lidlaukā un gaisa trasēs; 
sadarbība starp dispečeru punktiem un lidlauka dienestiem; 
radioapmaiņas frazeoloģija un likumi angļu valodā. 

- Jāprot: 
plānot un nodrošināt lidojumus; 
vadīt lidmašīnu kustību, tam izlidojot, ielidojot un esot lidojumā; 
vadīt lidojumu režīmus un to ierobežojumus; 
analizēt un novērtēt situāciju gaisā, izmantojot radiolokācijas un procedūras kontroles 
metodes un informācijas plāna analīzi; 
pieņemt lēmumusgadījumos, kad ir nepilnīga informācija; 
atrisināt iespējamās konflikta situācijas. 

 
 
  
 
 
  
- Lidlauka prakse  
ieņem ļoti svarīgu vietu profesionālajā studiju programmā. Pilna laika studiju programmā  
saskaņā ar mācību plānu – Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetu grupām prakse notiek 
Gaisa spēku struktūrās. Nepilna laika – neklātienes studijās praksi organizē attiecīgais 
aviācijas uzņēmums, kas studentu komandējis.  
- Diplomdarbu izstrādāšana.  
 Tēmati tiek izstrādāti, lai studenti nostiprinātu iegūtās zināšanas un iemaņas gaisa satiksmes 
vadīšanas jomā. Darbu izstrādāšana un aizstāvēšana notiek tāpat, kā citās augstskolās.  
 
 

 
 

- Studiju programmas  
praktiskai realizācijai tiek izmantotās tradicionālās studiju metodes un formas, kā arī grupu 
darbs, problēmsituāciju analīze, mācības uz simulātoriem, kursa darbi un projekti.  
- Vērtēšanas sistēma.  

Prakse uz simulātoriem dod iespēju studentam noteikt savas fiziskās un psiholoģiskāss 
spējas un profesionālo piemērotību aeronavigācijas inženieraspecialitātei. 
Praktizējoties uz simulatoriem, students iegūst  profesionālās iemaņas, kādas 
nepieciešamas viņa tālākajā darbībā lidojumu vadības centros.

Diplomdarbu uzlabošanai nepieciešams panākt, lai būtu pētnieciskās un eksperimentāli 
konstruktīvās darbības kontinuitāte, sākot ar 2. un 3. kursu un to nobeidzot 4. kursā. 
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Galvenais ir studiju kvalitāte un moderno metodisko paņēmienu izmantošana, kā arī 
studentu patstāvīgā darba stimulēšana un regulāra izpildes kontrole. Vairākos priekšmetos 
ieviestas inovāciju metodes, piemēram, nodarbību e-konspekti disciplīnās un multimediālo 
paņēmienu lietošana: 

 Transporta kustības vadīšana un drošiba 
 Ekoloģija un dzīvības procesu norises drošība 
 Dabaszinātnes koncepcijas 
 Transporta sistēmas 

Senāts nolemj, lai nodrošinātu studiju kvalitātes paaugstināšanu 2005./2006. studiju gadā 
ieviest inovācijas metodes studiju procesā arī pārējos priekšmetos . 
Neklātienes nodaļā visos priekšmetos ieviesti trīs moduļu patstāvīgie kontroldarbi. 
Pilna laika studentiem paredzētas ikmēneša atestācijas ar atzīmi grupas žurnālā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mācību procesa rezultāti tiek analizēti metodiskās padomes un Senāta sēdēs. Galvenie 
jautājumi, kas tiek apskatīti ir: 
• studiju programmas un mācību plāna izpilde pēc satura un apjoma; 
• studentu zināšanu, prasmju un iemaņu vērtējuma līmenis un to atbilstība speciālistu 

kvalifikācijas prasībām; 
• mācību procesa finansiāli-ekonomiskā atbilstība  saimnieciskā aprēķina prasībām. 

Studentu  iegūto zināšanu, spēju un iemaņu apgūšanu un to kvalitāti studiju laikā 
nepārtraukti kontrolē: 
• sekmju operatīvā uzskaite – studiju uzdevumu izpildes kvalitāte semestra laikā; 

operatīvos sekmības vērtējumus – atzīmes mācību spēks ieraksta grupas žurnālā; 
• ieskaites un eksāmeni – eksāmeni tiek pieņemti rakstiski un mutiski; 
• praktiskās sagatavošanas novērtējums; 
• kursa projekta aizstāvēšana – vērtē projekta vai darba saturu un aizstāvēšanos; 
• studiju gala vērtējums – noslēguma darba saturs un aizstāvēšanās. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Mācību spēka darba kvalitāti kontrolē: 

katedras vadītājs, prorektors un administrācijas nozīmēta persona, pārbaudot 
nodarbības; 

Studiju kvalitātes kontrolei izstrādāta nepārtraukta kvalitātes un apjoma vērtēšanas 
sistēma, kur ietilpst sekmju operatīvā uzskaite (semināros, laboratorijas un 
praktiskajos darbos, kontroldarbos iegūtās atzīmes); eksāmeni un ieskaites pēc 
mācību priekšmeta  pilnīgas vai daļējas( posma) apguves; kompleksie darba posma 
vērtējumi, aizstāvot kursa vai diplomdarbus; praktiskās sagatavotības novērtējumi 
specialitātē. 

Zināšanu novērtēšanai izmanto divas skalas – divu ballu un desmit ballu vērtējumus. 
Ja priekšmets tiek nobeigts ar eksāmenu un tam ir starpvērtējums, tad tiek vērtēts pēc 
divu ballu sistēmas –  ieskaitīts vai neieskaitīts. Ja priekšmets beidzas ar ieskaiti, tad 
to vērtē kā diferencēto ieskaiti ar atzīmi pēc 10 ballu sistēmas. 
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mācību spēkiem savstarpēji apmeklējot lekcijas; 
speciālai komisijai pārbaudot mācību spēka darba sistēmu; 
organizējot atklātas lekcijas un paraugnodarbības; 
analizējot mācību spēka darbību kopumā; 
iepazīstoties ar lekciju konspektiem, mācību un metodiskās literatūras izstrādni; 
noklausoties mācību spēka darbības atskaiti katedras sēdē; 
uzklausot studentu un absolventu atsauksmes (aptaujas anketes). 

 
 
 
 
Ko kontrolē? 

 
 

Pasniedzēju 

 
 

Lekcijas un praktiskos 
darbus, praksi 

Lekciju konspektus, mācību 
literatūru, metodiskos 
materiālus, tehniskos un 
uzskates līdzekļus 

 
 
Kā kontrolē? 

Pārbaudot priekšmetu 
programmas un 
aprakstus. 
Apmeklējot nodarbības. 
Izmantojot aptaujas 

Apmeklējot lekcijas, 
praktiskos darbus, 
seminārus laboratorijas 
darbus un prakses. 
Atklātās nodarbības. 

Studentu nodrošināšana ar 
lekciju konspektiem, mācību 
literatūru. 
Tehnisko un uzskates 
līdzekļu lietošana. 
 
 

Kas kontrolē? Katedras vadītājs. 
Nodaļas vadītājs. 
Prorektors. 
Mācību spēki. 
Studentu pašpārvalde. 

Katedras vadītājs. 
Nodaļas vadītājs. 
Prorektors. 
Mācību spēki. 
Studentu pašpārvalde. 

Katedras vadītājs. 
Nodaļas vadītājs. 
Prorektors.Mācību spēki. 
Studentu pašpārvalde. 

Novērtē Katedras sēdēs. 
Prorektors. 
Metodiskās sanāksmēs. 
Senātā. 
Konventā. 

Katedras sēdēs. 
Prorektors. 
Metodiskās sanāksmēs. 
Senātā. 
Konventā. 

Katedras sēdēs. 
Prorektors. 
Metodiskās sanāksmēs. 
Senātā. 
Konventā. 

 
 

 
 

 
Darba devēju atsauksme  

  Aviācijas uzņēmumi, kas nodarbojās ar gaisa kustības organizēšanu, vadību un 
gaisa pārvadājumiem, jau ilgstoši izmanto institūta absolventus savos uzņēmumos. Tiek 
norādīts, ka speciālistu profesionālā sagatavošanas kvalitāte ir augsta, ko nodrošina 
atbilstoši mācībspēki un instruktori un arī mūsdienīga moderna mācību bāze. Studiju 
programma atbilst starptautiskajiem aviācijas stansdartiem ICAO un EUROCONTROL 
prasībām. Situāciju imitēšanai, kas vērojamas reālajā gaisa telpā, nodrošina moderns 
individuālais procedūru (dispečera) simulators. Darba devēju atsauksmes 9.pielikumā. 

 
Studiju programmas vadība 
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Studiju programmas vadību nodrošina programmas direktors D.Ulanovs, studiju 
daļa, Inženieru nodaļa ar Aeronavigācijas un gaisa satiksmes vadības katedru un 
Ekonomikas nodaļa ar Ekonomikas katedru, īstenojot mācību procesā Latvijas Republikas 
Augstskolu likumu, Profesionālās izglītības likumu un citus likumus un noteikumus, kā arī 
institūta Konventa un Senāta lēmumus. Tālākizglītības programmu īstenošanu nodrošina 
studiju daļa. 

 
 

Studējošie 
 

- Studējošo līdzdalība studiju  procesa pilnveidošanā. 
 Studenti ir Senāta locekļi un piedalās tā sēdēs. Studentiem iespējams ar studentu-
senatoru starpniecību un tieši institūta vadībai iesniegt savus priekšlikumus un vērtējumus 
par atseviškiem jautājumiem, kas attiecas uz studijām un studentu sadzīvi. Ir saņemti 
priekšlikumi par studiju plānošanu un atseviškos gadījumos pretenzijas par zināšanu 
novērtējumu. 
 RAI studentiem ir sava pašpārvalde, kas deleģē savus pārstāvjus Konventā un 
Senātā un ir iespēja aizstāvēt studentu intereses, kā arī veidot demokrātiskas attiecības starp 
studentiem un institūta vadību. 
 Studentiem ir iespējams piedalīties studiju satura un kvalitātes novērtēšanā, izpildot 
attiecīgas aptaujas anketes un ar pašpārvaldes delegātiem Senātā ierosināt veto jautājumos, 
kas skar studentu intereses.  
 Akadēmiskais personāls piedalās arī studentu rīkotajos pasākumos. Studentu 
izlaidums un diplomu izsniegšana absolventiem  tiek organizēta svinīgi ar vadības un 
mācību spēku piedalīšanos. 
 Sekmīgām studijām studenti tiek nodrošināti ar nepieciešamajiem mācību un 
metodiskajiem materiāliem visos mācību priekšmetos, var izmantot institūta bibliotēku un 
lasītāju zāli ar tur esošajiem datoriem,kā arī datoru laboratoriju. Studenti var brīvi izmantot 
ieeju Internetā. Datorzālē paredzētas darba vietas studentu individuālai apmācībai un 
patstāvīgajām studijām. Mācību klases un auditorijas ērti iekārtotas un veido lietišķu  
atmosfēru. 
 Studentiem ir iespējas nodarboties ar fizisko kultūru un sportu, nostiprināt savu 
veselību institūta veselības centrā, kur iekārtota sauna, baseins, profilakses un relaksācijas 
(sporta trenažieri) zāles.  
 Valodu klasēs un uz dispečeru simulatoriem studentiem iespējams apgūt un 
nostiprināt vispārējās angļu valodas iemaņas, kā arī praktizēties starptautiskajos terminos 
un frazeoloģijā, ko lieto lidmašīnu komandas savstarpējās sarunās un sarunās ar gaisa 
kustības vadīšanas dispečeriem. Studentiem pēc brīvas izvēles ir speciālas nodarbības 
latviešu valodā. 
- Students kā pasūtītājs.   
Studiju programmas pasūtītājs ir gan attiecīgais uzņēmums vai organizācija, kas nosūta 
mācīties vai izmanto speciālista pakalpojumus  gan arī students. Studentam kā pasūtītajam 
ir iespējams ietekmēt studiju procesu. Students no mācību iestādes pieprasa  pastāvīgu 
studiju programmas pilnveidošanu, kā arī materiāla nodrošinājuma un metodisko izstrādņu 
atjaunošanu un pilnveidošanu. Studenti ietekmē izglītības tirgus pieprasījumu, kas nosaka 
prasības studiju programmām, mācību plāniem un to kvalitātei. 
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Studentu attieksmi  pret studiju programmas saturu un kvalitāti vislabāk parāda 
studentu  aptauja. RAI aptaujāti specialitāšu Gaisa satiksmes vadīšana, Starptautisko 
pārvadājumu organizācija  un Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadīšana 3. un 4. 
kursa studenti. 

Aptaujas mērķis  (10.pielikums) bija noskaidrot studentu attieksmi pret programmas 
mācību priekšmetiem, studentu un pedagogu savstarpējās  attiecības, kā arī studentu 
priekšlikumus par iespējamām izmaiņām studiju programmās un mācību priekšmetos. 

Aptaujas rezultāti parāda, ka studenti spēj objektīvi novērtēt mācību spēku darbu, ka 
arī mācību priekšmetu nepieciešamību. Mācību spēka un viņa vadīta priekšmeta vērtējums 
var atšķirties. Pasniedzējā studenti, pirmkārt vēlas redzēt labu speciālistu, kas teicami 
pārzina savu priekšmetu. Tieši šīs īpašības studenti vērtē visaugstāk. Bez tam  studenti 
augsti novērtē pasniedzēja intelektu, inteliģenci, kultūru un tādas morālās īpašības, kā  
atsaucība, labsirdība, objektivitāte un cieņa pret studentu. 

Studiju programmas pilnveidošanai, studenti iesaka nodrošināt administrācijas 
kontroli par nodarbībām, papildināt bibliotēku ar jaunāko mācību literatūru,  specialitātes 
žurnāliem, atjaunināt metodiskos materiālus un uzskates līdzekļus, pārskatīt studiju 
programmu un mācību plānu, palielinot nodarbību skaitu uz simulatoriem u.c 

Aptaujas gaitā noskaidrojās,  ka to nepieciešams gatavot daudz rūpīgāk Secinājumi, 
ka ar tās rezultātiem jāiepazīstina visi mācību spēki. Studentu priekšlikumus nepieciešams 
izskatīt Senāta sēdē un katedru apspriedēs. Studiju aptauju analīzes kopsavilkums 
11.pielikumā 

 
Studentu skaits  

 
Studiju gads Uzņemti 

2005./2006. 
1.studiju 

gads 
2.studiju 

gads 
3.studiju 

gads 
4.studiju 

gads 
5.studiju 

gads 
Kopā  

Studentu skaits 
Pilna laika - - 17 12 - - 29 

Nepilna laika 4 4 - 4 4 8 20 
Kopā 4 4 17 16 4 8 49 

 
 
… 

 
 
 

Akadēmiskais personāls 
 

Studiju procesu nodrošina Senātā ievēlētie mācībspēki – 6 zinātņu doktori, 5 
maģistri un 5 lektori ar augstāko izglītību  un specialitātē nepieciešamo  praktiskā darba 
stāžu. Bez tam piedalās arī uzaicinātie 3 zinātņu doktori un 4 lektori ar maģistra grādu un 
praktiskā darba stāžu. Priekšmetu nodrošinājums ar mācībspēkiem redzamas tabulā par 
studiju programmu (4.pielikums). 

No RAI pamatdarbā ievēlētiem esošiem mācībspēkiem (16) seši ir zinātņu doktori, 
t.i. 38 %. (12.pielikums) 
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Mācībspēki izpildīja augstākās izglītības pakāpē strādājošo pedagogu tālākizglītības 
programmu “Inovācijas augstākās izglītības sistēmā”. 

Pedagogi pētniecisko darbu veic vairākos virzienos. Galvenie no tiem ir šādi – 
matemātisko metožu izmantošanas un lietošanas iespējas ekonomikā, dažāda veida 
transporta kravu un pasažieru pārvadājumu optimizācija, lidaparātu projektēšanas un 
stiprības aprēķinu metodes, aviācijas uzdevumu algoritmi un programmēšana, izglītošanas 
metodoloģija un mācību metodikas jautājumi, kā arī par komerctiesībām un saskarsmi 
lietišķā vidē.( 13.pielikums.)  

Mācībspēki izpildīja augstākās izglītības pakāpē strādājošo pedagogu tālākizglītības 
programmu “Inovācijas augstākās izglītības sistēmā”. 

Mācībspēki bibliotēkai nodevuši izstrādātos metodiskos materiālus un 
rekomendācijas. 

Mācībspēki kritiski novērtējuši  savu pedagoģisko darbību un tās rezultātus - 
pašnovērtēšana. Studenti pirms nodarbību uzsākšanas tiek informēti par mācībspēka 
prasībām priekšmeta apguvē, skaidri tiek formulēti mācību priekšmeta mērķi un uzdevumi. 
Studentiem tiek paskaidrota priekšmeta struktūra, kādas lekcijas, semināri, laboratorijas 
darbi, mājas darbi izpildāmi un nosacījumi to apgūšanai. Tiek izskaidrotas zināšanu 
pārbaudes metodes, veidi un vērtējumu skala.. Mācībspēki veic studentu aptaujas par 
priekšmeta saturu, mācīšanas metodi un izklāsta kvalitāti, kā arī šo aptauju rezultātu un 
pārrunu analīze. Tiek noskaidrots, kādi zinātniskā un pētniecības darba elementi ir lekcijās, 
kursa darbos un diplomdarbos? Kādi zinātniskā un pētniecības darba elementi ir lekcijās, 
kursa darbos un diplomdarbos? Zināšanu pārbaudes metodes un veidi, to novērtējums. 
Mācībspēki novērtē IT tehnisko līdzekļu izmantošanas pakāpi un kā nodarbībās tiek 
izmantoti. kodoskopi un multimedijas iekārtas. Precizēts priekšmeta nodrošinājums ar 
mācību grāmatām, doti to nosaukumi. Izstrādātie metodiskie materiāli priekšmeta 
apgūšanai un kā tie tiek lietoti. Mācību priekšmetu apgūšanas rezultāti – to analīze un 
vērtējums. Studiju daļas vērtējums mācību procesa nodrošināšanai. Katrs mācībspēks 
pašnovērtēšanai izmantojis šadu shēmu. (14.pielikums). 

 
 

Studentu finansiālais nodrošinājums 
 

       RAI finansēšanas avoti ir līgumi un kontrakti ar Latvijas Republikas un ārvalstu 
ministrijām, uzņēmumiem. organizācijām un privātām personām. Institūta darbību 
nodrošina arī sponsoru iemaksas un ienākumi no struktūrvienību saimnieciskās darbības. 
RAI nosaka studiju programmu pašizmaksu, veicamo zinātniski-pētniecisko un 
eksperimentāli-konstruktīvo darbu izmaksas un , pēc saskaņošanas ar A/S ‘’RAI’’ plānu-
finansu daļu un Konventu, sadala šim nolūkam saņemtos līdzekļus. Visas finansu 
operācijas, kas saistītas ar institūta  darbību, veic A/S ‘’RAI’’ finansu dienests. 

Studiju vai apmācību maksa individuāli tiek noteikta līgumā ar katru pasūtītāju 
(juridisku personu), atkarībā no apmācību ilguma, apmācāmo skaita, apmaksas sistēmas 
u.c.  

Nacionās aizsardzības akadēmijas kadetu apmācībai noslēgti līgumi ar Latvijas 
Nacionālo bruņoto spēku štabu un Nacionālo aizsardzības akadēmiju, kur noteikts, ka 
studiju maksa viena speciālista sagatatavošanai gadā  ir 4130 Ls.   
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Gruzijas republikas studentu mācību maksas noteiktas līgumā ar organizāciju 
Sakaeronavigācija un individuāli ar katru studentu un sastāda 4195 Ls vienam studentam 
gadā. 

Neklātienes studentiem mācību maksas noteiktas individuāli pēc līguma 
nosacījumiem. 

 
 

Auditorijas, praktisko darbu un semināru telpas 
 

Auditorijas. RAI ir 13 telpas lekciju, praktisko darbu un semināru vajadzībām ar lietderīgo 
platību un 16 m2 līdz 75 m2, kas daļēji apgādātas ar audio-vizuālo iekārtu, TV un datoriem. 
Telpas platības izvēlēta atbilstoši studentu skaitam semināru vai  praktisko darbu grupās - 
10 līdz 14 studenti, bet lekciju auditorijas lielums atbilst plūsmā esošajam studentu skaitam 
- 20 līdz 30 studenti.  
Tehniskie līdzekļi. Praktisko darbu, semināru telpās un kabinetos atrodas kopskaitā 
grafoprojektori, multimediju projektors E920M, 24 datori, no tiem ar procesoriem 486 – 2, 
Intel Pentium, Pentium Pro un līdzvērtīgi – 10, Intel Pentium II - 5, Intel Pentium III – 7. 
Lokālā datortīklā saslēgti 20 datori ar 13 printeriem, no kuriem viens krāsu lazerprinteris, 
divi melnbaltie lazerprinteri un 10 tintes printeri, kā arī 3 skeneri. MS Windows NT/2000 
serveris un 20 datoriem pastāvīgais Microlink INTERNETa pieslēgums . Viena auditorija 
izveidota par datoru klasi - 13 datori, printers un skeneris.  

Divas mācību laboratorijās - 50 m2 un 25 m2 apgādātas ar nepieciešamajiem 
laboratoriju stendiem, 10 fizikas mēraparatūru stendiem un iekārtām, 10 elektrotehnikas 
stendiem un 10 radiotehnikas stendiem, kas nodrošina fizikas un  profesionālo mācību 
priekšmetu apgūšanu.  
Individuālais procedūru (dispečera) simulators un kompleksie simulatori izvietoti divās 
telpās @65 m2, katrā no tām paredzētas 12 darba vietas.  
Bibliotēka kopā ar lasītāju zāli 3 telpas aizņem 80 m2. Bibliotēkā atrodas 2 datori, kas ir 
savienojumā ar INTERNETu. Lasītāju zālē 11 vietas, kur studenti var izmantot arī 
INTERNETa pieslēgumu. Kopā bibliotēkā 2289 nosaukumi, 2003. Gadā bibliotēka 
papildināta ar 54 nosaukumiem, t.sk., angļu valoda - 3, ekonomiskie priekšmeti - 10, 
aviācijas un tehnisko zinātņu priekšmetiem - 5  u.c. papildināta arī ar 4 CD. Pavisam 60 
nosaukumu metodiskie izdevumi, no jauna sagatavoti 6 metodiskie norādījumi un 
papildināti 3. Periodiskie izdevumi 7. 

Izstrādāts metodisko izstrādņu izdošans plāns 2005./2006. studiju gadam. 
(15.pielikums) 
Sagatvotas prasības metodisko materiālu sagatavošanai. Katram darbam jāsatur īsa 
anotācija, ievads, kur norādīts metodiskā darba mērķis un uzdevumi. Īsi metodiskie 
norādījumi disciplīnas studēšanai, kas satur arī prasības materiāla saturam. Galvenā 
izstrādes materiālā jānorāda kādas prasības jāievēro: izklāsta problēmas, konspektīvs 
izklāsts, analīze un sintēze, zinātnes likumi, kompleksa metode, struktūra, gala vērtējums. 
Materiālam jāatbilst priekšmeta programmai. Jābūt arī atsaucēm uz izmantoto literatūru. 
Priekšmeta apgūšanai nepieciešamās mācību grāmatas, nepieciešamās interneta adreses un 
cita literatūra. Prasības paškontrolei.  
 Administrācijas un mācību spēku kabineti apmēram ar platību 16 un 32 m2 apgādāti 
ar labām mēbelēm un attiecīgo kabineta iekārtu. Administrācijas vajadzībām,  studiju 
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procesa vadīšanai un kontrolei, kā arī iekšējai un ārējai darba organizēšanai, ir 4 datori ar 
printeriem, kopējamais aparāts, iesiešanas un perforācijas mašīna, kā arī cita nepieciešamā 
biroja iekārta. 
 
 

Ārējie sakari 
 
 Sadarbība ar Grūzijas Republikas un Kazahstanas Republikas aviācijas 
organizācijām specialistu sagatavošanā. Ar Viļnas Universitātes Aviācijas institūtu  un 
Tartu Aviācijas koledžu notiek regulāra sadarbība studiju programmu izstrādē.  
 Docents I.Kuzņecovs darbojas starptautiskā organizācijā Berlīnē BAN-2000, kur 
piedalās aviācijas apkalpojošo iekārtu un navigācijas projektu izstrādē. 
 Docents I.Kuzņecovs un M.Karols Berlīnē starptautiskā konferencē piedalījās 
aeronavigācijas projektu un apmācības programmu koncepcijas izstrādē. 
 Docents P.Karols Vācijā, Karlsrūes universitātē iztrādājis Siemens apmācību 
programmas  Ekonomikā un vadībā, IT un e-business, Uzņēmējdarbības vadība. 
 Docenti O.Brinkmanis, M.Karols un L.Narbutova piedalījās seminārā Māstrihtā par 
aviācijas navigācijas aparātu pilnveidošanu un izmantoešanas iespējām studentu 
apmācībām. 
  
 

Studiju programmas attīstības plāns 
 
 Studiju programmas analīze liecina par to, ka  tās atsevišķo elementu funkcionālās 
saites laika gaitā zaudē savu optimālo struktūru un tādēļ nepieciešama attiecīga korekcija.  
Pirmkārt to izsauc vispārēja  ekonomisko, politisko un sociālo apstākļu maiņa.  
Nepietiekams valsts atbalsts, investīciju samazināšanās zinātnei un izglītībai, iedzīvotāju 
ienākumu samazināšanāss ierobežo programmas relizācijas iespējas. Tajā pašā laikā 
nepieciešamība pēc šāda profìla speciālistiem Latvijā pieaug.  
 Tādēļ studiju programma jāattīsta tādā virzienā, lai tā piemērotos nepieciešamajām 
ārējām izmaiņām un samazinātiem izdevumiem tās īstenošanā, bez speciālistu kvalitātes 
zudumiem.  
 Konventa, Senāta un nodaļu galvenais darbības virziens programmas attīstībā ir 
saglabāt un tālāk attīstīt tās pievilcību, kvalitāti un palielināt absolventa konkurences spējas 
darba tirgū. Paredzēta studiju programmas universalizācija un profesionalitātes 
paaugstināšana. Tāpat domās par tālākas sadarbības pastiprināšanu ar Latvijas un ES 
augstskolām, absolventu darba devēju organizācijām, regulāru piedāvājuma un 
pieprasījuma izpēti darba tirgū un attiecìgām programmas izmaiņām atkarìbā no speciālistu 
ieteikumiem. 
  
 
 
 
 

 
 

No studiju programmas spēka lauka analīzes var secināt, ka nepieciešamas izmaiņas 
un uzlabošana tādos virzienos, kā marketings, finanses, materiālie resursi, metodiskais 
nodrošinājums, akadēmiskais un profesionāli tehniskais personāls u.c. (16.pielikums) 
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Finansējums 
Pamatojoties uz RAI satversmi studiju procesa nodrošināšanai, izmanto dibinātājam  

- akciju sabiedrības  Rīgas Aeronavigācijas institūts piederošo nekustamo un kustamo 
īpašumu bez maksas. RAI Senāts nosaka finansu resursu struktūru un, pēc saskaņošanas  ar 
dibinātāju, sadala šim nolūkam saņemtos līdzekļus. Visas finansu operācijas, kas saistītas ar 
RAI darbību, veic akciju sabiedrības Rīgas Aeronavigācijas institūts finansu dienests. 
Institūta statūtkapitāls ir 112 125 Ls, kas norāda, ka 941 lielam studentu skaitam atbilst  
120 Ls uz vienu studentu. RAI bilance par 2005.gadu, salīdzinot ar 2004.gadu, dota 
17.pielikumā 

 
Studiju programmas direktors    D.Ulanovs 
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GAISA TRANSPORTA KUSTĪBAS VADĪBA 
Studiju programmas 

 pašnovērtēšana 
 

                Novērtešanas periods    -          2005/06. studiju gads 
 
 

Pašnovērtēšanas mērķi 

- RAI studentu apmācīšanas kvalitātes analīze atbilstība Latvijas Republikas 
likumdošanai un augstākās profesionālās izglītības standartiem; 

- mācību      procesa   uzlabošanas   virzienu   izstrādāšana,   pamatojoties   uz 
mūsdienu prasībām un likumu un noteikumu izmaiņām. 

Pašnovērtēšanas pamatojums 

- LR izglītības sistēmu likumi un citi normatīvie akti; 
- MK noteikumi Nr. 442 "Augstākās izglītības iestāžu un studiju programmu 

akreditācijas noteikumi"; 
- RAI Satversme; 

- RAI pavēle Nr. 14 - 2001 "Par mācību programmu pašnovērtēšanas grupas 
izveidošanu"; 

- RAI attīstības stratēģiskais plāns uz 2002. - 2006. g. 

Pašnovērtēšanas rezultāti 

1. Studiju organizācija: 

- Studiju   norise   atbilst   apstiprinātājiem   mācību  plāniem  un  nodarbību 
sarakstiem; 

- Prorektors un studiju daļa organizē, koriģē un kontrolē studiju norisi; 
- Senāts atbilstoši Satversmei novērtē studiju rezultātus un apstiprina studiju 

programmās nepieciešamās izmaiņas, nodrošinot akadēmisko brīvību. 

2. Programmu saturs 

- Principiālas izmaiņas studiju programmās nav izdarītas; 
- Konkretizēta lekciju un praktisku nodarbību struktūra un loģiska secība, 

koriģēti tematiskie plāni studiju disciplīnām. 

Jaunajā mācību gadā paredzēts: 



 18

- No visiem akreditētās programmas priekšmetiem izdalīt mācību disciplīnas, 
kas   atbilst   profesionālās   augstākās   izglītības   standarta   profesionālais 
bakalaurs un profesionālais maģistrs gaisa satiksmes vadības prasībām. 

3. Mācību programmu metodiskais nodrošinājums 

- Tika izveidota un darbojas atklāto nodarbību sistēma, kuros tiek uzaicināti 
pedagogi, tai skaitā no citām augstskolām      LR Augstskolu asociācijas 
dalībniekiem, kuru dibinātāji ir juridiskās personas; 

- Tika   atjaunoti   un   izdoti   metodiskie   mācību   līdzekļi   studentiem   un 
pedagogiem. Bibliotēka ir papildināta ar speciālu mācību un zinātnisku un 
metodisko literatūru gaisa satiksmes un ar to saistīto transporta jomā; 

- Izstrādāti    sadarbības   priekšlikumi   kopā   ar   Nacionālo   Aizsardzības 
akadēmiju par militāro speciālistu   sagatavošanu Nacionālo bruņoto spēku 
vajadzībām gaisa kustības kontroles un vadības jomā; 

- RAI 2002. gadā uzņemta LR Augstskolu asociācijā, kuru dibinātāji ir 
juridiskās personas. RAI akadēmiskais personāls aktīvi piedalās atbilstošu 
Asociācijas konferenču un semināru darbībā. 

Problēmas risināšanai: 

- Palielināt RAI izdevuma skaitu valsts valodā; 

- Nodrošināt kvalifikācijas paaugstināšanas kursus un pedagoģijas kursus tiem 

pasniedzējiem, kuriem nav pedagoģiskās izglītības; 

- Palielināt to pedagogu skaitu ar maģistra vai doktora grādu. 

4. Zinātniskais un zinātniski metodiskais darbs 

- Izstrādāti apstiprināšanai LR Izglītības un zinātnes ministrijā profesiju 

standarti,  kas  atbilst RAI  absolventiem piešķiramajai kvalifikācijai 

aeronavigācijas inženier 
-  Izstrādātas licenzēšanai LR Izglītības un zinātnes ministrija profesionālās 

augstākās bakalaura un maģistra studiju programmas gaisa satiksmes vadībā; 

- Izdoti lekciju konspekti, sagatavoti materiāli zinātniski pētniecības darbu 

rezultātu publicēšanai 2006. gada plāna ietvaros. 



Profesionālajā studiju programmā Gaisa transporta kustības vadība iegūtās zināšanas, 
praktiskās iemaņas un praktiskā sagatavošana dod iespēju absolventam ar kvalifikāciju 
‘gaisa satiksmes vadības inženieris’ strādāt jebkurā lidostā lidojumu drošības 
nodrošināšanai  un/vai gaisa spēku lidojumu kontroles un vadības centros. Kopējais studiju 
apjoms 175 KP. No studiju programmas  var secināt, ka vispārīgās akadēmiskās izglītības 
priekšmeti ir 28 % no studiju apjoma. Attiecīgi speciālie priekšmeti, ieskaitot praksi – 61 
%. Gaisa satiksmes vadībā svarīgi iegūt patstāvīgās gaisa kuģu kustības kontroles un 
vadīšanas iemaņas, ko var nodrošināt ar individuālu apmācību. Šādu apmācību nodrošina 
lidojumu imitācijas simulatori. Apmācību apjoms uz individuāliem simulatoriem ir 15 KP 
vai 8 % no kopējā studiju apjoma.   

Studiju programmā norādīti arī zināšanu un izpratnes līmeņi, ko nosaka attiecīgā 
mācību priekšmeta mērķi un uzdevumi. 
 

Reklāmas un informatīvie izdevumi  
 

Regulāra informācija par RAI studiju programmām, studiju veidiem un uzņemšanas 
noteikumiem tiek ievietota Latvijas centrālos un rajonu laikrakstos un žurnālos, kā arī 
informācija tiek sniegta kā valsts  tā arī  reģionālā radio un TV tīklā. Institūts ar savu 
ekspozīciju piedalās ikgadējās  izstādēs SKOLA – Rīgā un Daugavpilī.  

Vispārīgās ziņas par RAI un informācija par studiju programmām un veidiem 
skatāmas institūta mājas lapā internetā http://www.rai.lv, kā latviešu, tā krievu valodā.  
Tiek izplatītai arī informātīvie materiāli lapiņu un bukletu veidā. 

 
 ICAO profesionālā programma domāta profesionāļu – dispečeru apmācīšanai un arī 
šeit priekšmeti sakrīt.  
 No visu augstāk minētā salīdzinājuma izriet, ka RAI programmas profesionālā daļa 
pilnībā atbilst starptautiskām prasībām un nodrošina speciālistu sagatavošanu darbam ne 
tikai vietējai lidojumu kontrolei, bet arī darbam starptautiskos lidlaukos. 

 
 

Studiju programmas perspektīvais novērtējums 
 

- Novērtējuma  kritēriji: 
- Studiju programmas atbilstība profesijas standartam: 

GSV studiju programma izstrādāta atbilstoši profesijas standartam Transportsistēmu 
inženieris  (5.kvalifikācijas līmenis). Standarts 8.pielikumā. 

- Studiju programmas atbilstība profesionālās izglītības standartam: 
GSV studiju programma atbilst prasībām, kas izteiktas noteikumos par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības standartu, LR MK noteikumi Nr.481  (Rīga 
2001.g. 20.novenbrī).  

- Studiju programmas perspektīva. 

Izdarot studiju programmu salīdzināšanu un satura analīzi var secināt, ka 
profesionālās studiju programmas Gaisa transporta kustības vadība saturs pilnībā 
atbilst  ICAO noteikumiem un Eurocontrol prasībām. 

http://home.ml.lv/ra/
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 Studiju programmā uzņem  pilna laika un  nepilna laika (neklātienes studentus). 
Pilna laika studiju programmā saskaņā ar 2003.gada 23. decembra LĪGUMU par 
speciālistu sagatavošanu ar Latvijas Nacionālo bruņoto spēku štabu un 2004.gada 
5.oktobra LĪGUMU par speciālistu sagatavošanu (valsts iepirkums ID Nr. AM 
2004/037) ar Nacionālo aizsardzības akadēmiju uzņemtas divas Nacionālās aizsardzības 
akadēmijas kadetu grupas.  

Līgums ar Gruzijas Republikas aviācijas organizāciju - 2003.gada 31.augusta 
līgums Nr.148.03 paredz savstarpēju sadarbību, īstenojot  augstākas profesionālās studiju 
programmu Gaisa transporta kustības vadība  speciālistu sagatavošanā. 

Par speciālistu sagatatavošanu neklātienes ceļā no Krievijas, Lietuvas uc. tiek 
noslēgti individuāli līgumi ar katru interesentu. 
  Daļa no studentiem tiek apmācīta saskaņā ar noslēgtiem līgumiem ar Krievijas 
Federāciju un NVS valstīm, tādēļ RAI darbība vērsta komerciālā virzienā (nodokļi Latvijas 
budžetā, personālam nodrošināts darbs, institūta starptautiskais prestižs – Latvijas 
interesēs). 

 
 
 
 
 
 
Rīgas Aeronavigācijas institūts savā vairāk kā 60 gadu darbības laikā aviācijai un ar 

to saistītām nozarēm  apmācījis un sagatavojis  apmēram 14 000 radiotehniķus, 11 000 
aviodispečerus, 3000 transporta ekonomistus-menedžerus, gaisa satiksmes vadības 
inženierus 386, laika periodā no 2002.gadam līdz 2006.gadam sagatavoti 98 gaisa 
satiksmes vadības inženieri. 

RAI absolventi galvenokārt strādā dažādās ārzemēs firmās un organizācijās 
ārzemēs. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- RAI darbības mērķi 
 profesionālajās studijās - nodrošināt dabas zinātnes, tehnisko un profesionālo priekšmetu 
un praktisko iemaņu apguvi, atbilstoši attiecīgā augstākā līmeņa profesionālās izglītības 
kvalifikācijai, lai absolventi būtu spējīgi strādāt kā vietējos, tā internacionālos apstākļos 

Labas atsauksmes par RAI sagatavotiem gaisa satiksmes vadīšanas inženieriem ir ne 
tikai no Krievijas Federācijas, NVS, Mongolijas un Ungārijas republikas aviācijas 
kompānijām, bet arī Latvijas aviolīniju atbildīgie vadītāji augsti novērtē speciālistu 
profesionalitāti un kvalitāti. 

Līgumi ar attiecīgo valstu aviācijas dienestiem par studentu apmācīšanu nodrošina 
Latvijas iedzīvotāju, RAI mācībspēku un tehnisko darbinieku nodrošinātību. 
Pēc Latvijas aeronavigācijas dienestu pieprasījuma RAI var palielināt pēc vajadzības 
republikai sagatavojamo gaisa satiksmes vadības inženieru skaitu.  

Sagatvoto speciālistu profils, kas orientēts gaisa satiksmes vadības  funkciju 
nodrošināšanai, sakarā ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā, vitāli nepieciešams 
arī Latvijas ekonomikai un gaisa telpas aizsardzībai, ko norāda noslēgtie līgumi ar 
Latvijas Nacionālo bruņoto spēku štabu un Nacionālās aizsardzības akadēmiju. 
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profesijai atbilstošās specialitātēs un ir sagatavoti  uzņemties iniciatīvu un atbildību un  spēj 
sazināties un sastrādāties ar citiem. 
 Pārkvalificēšanas un tālākmācības kursu mērķi ir dot kursu dalībniekiem 
nepieciešamās zināšanas par jaunākām atziņām un tehnoloģiju attiecīgajā virzienā, kā arī 
nodrošināt vajadzīgo praktisko iemaņu iegūšanu un atjaunošanu. . 
- Studiju programmas praktiskā realizācija 

Studiju programmas organizācija tāda, lai studiju plāns atbilstu programmas 
mērķiem un uzdevumiem.  

Studiju programmas praktiskai realizācijai tiek izmantotās tradicionālās studiju 
metodes un formas, kā arī grupu darbs, problēmsituāciju analīze, kursa darbi un projekti. 
 Pilna laika studijas īsteno RAI mācību korpusā  Mežkalnu ielā 9. Studentiem 
kontaktnodarbības tiek plānotas no 9:30 līdz 18:00. Lekcijas, semināri un praktiskās 
nodarbības notiek mācību grupās. Valodu nodarbības notiek valodu klasē un uz 
simulātoriem. Gaisa satiksmes vadīšanas praktisko iemaņu iegūšanai un nostiprināšanai, kā 
arī speciālās angļu valodas frazeoloģijas apgūšanai un pilnveidošanai izmanto individuālo 
procedūru (dispečera) simulatoru. Atkarībā no studiju grafika darbs pie simulatoriem notiek 
individuāli un tiek plānots visu diennakti 24 stundas. Studentu patsāvīgā darba 
aktivizēšanai izmanto mājas darbus, kontroldarbus, testus un kursa projektus. Mājas un 
kontroldarbu izpildes kontrolei ievestas ikmēneša atestācijas. 
 KF un Lietuvas, Grūzijas un Armēnijas  neklātniekiem sesijas divas reizes gadā. 
 

 
 

 Studiju programmas saturs un kvalitāte 
 

Studiju programmas organizācija tāda, lai studiju plāns atbilstu programmas 
mērķiem un uzdevumiem.  
- Studiju saturu un apjomu  
nosaka mācību plāns un mācību priekšmetu apraksti. Studiju programmu realizē atbilstoši 
mācību plāna sarakstam, kas katrai studentu grupai ir individuāls. Plānā norādīti arī prakses, 
kursa darbu un diplomdarbu izstrādes grafiki. Bez iepriekš minētiem ir vēl šādi galvenie 
uzdevumi: 

- Sasniegt programmas stratēģisko mērķi. 
- Nodrošināt studējošiem dziļu zināšanu, stabilas prasmes un praktisku iemaņu 

iegūšanu studiju laikā. 
- Ieaudzināt studējošiem profesionālā pienākuma un cieņas izpratni un atbildību 

par savu profesionālo dabību. 
- Nodrošināt aviācijas speciālistiem nepieciešamo fizisko un psiholoģisko 

sagatavošanu. 
- Studējošiem izveidot zinātnisku pieeju dabas zinātņu un humanitāram pasaules 

uzskatam, cilvēces humānām un kultūras vērtībām. 
- Fundamentālo un dabas zinātņu 
 priekšmetu mācīšanai galvenokārt izmanto tradicionālās lekciju, semināru un praktisko 
nodarbību metodes, bet profesionālos studiju priekšmetos – situāciju analīzi, lietišķās spēles, 
grupu un individuālo darbu. Sevišķi liela uzmanība tiek pievērsta individuālai apmācībai uz 
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aviācijas komplekso individuālo simulatoru, kur tiek izveidotas praktiskās situācijas ar 
lidmašīnām lidlaukā un lidojumā. 
- Laboratorijas praktikumā,  
atbilstoši studiju plānam paredzēti 58 laboratorijas darbi šādos mācību priekšmetos – Fizika, 
Elektrotehnika un radiotehnika, Metroloģija un standartizācija, Ekolģija, Aviācijas 
meteoroloģija u.c. Institūta mācību laboratorijā studentiem ir iespēja, atbilstoši studiju 
programmai un mācību plānam, veikt visus paredzētos laboratorijas darbus, kā arī izpildīt 
diplomdarba eksperimentālo daļu. 
 Pirms laboratorijas darbu izpildes, studentiem pārbauda zināšanas, kas atbilst 
attiecīgā priekšmeta teorētiskai daļai, kā arī iepazīstina ar darba drošības noteikumiem. 
 Laboratorijas darbos studenti individuāli izpilda doto uzdevumu vai veic 
eksperimentu, apstrādā un novērtē iegūtos rezultātus, sastāda atskaiti – tā iegūstot arī 
nepieciešamās iemaņas patstāvīgi strādat ar attiecīgi apartūru un matemātisko aparātu. 
Laboratorijas un praktisko darbu izpildi novērtē laboratorijas inženieris, kā arī mācībspēks, 
pieņemot kolokviju un atsakiti par izpildīto darbu. Vērtē studenta patstāvīgo darbību, 
rezultātu analīzi un konkrētu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu iegūšanu. 
 
 
 
- Tehnoloģiskā prakse uz dispečeru simulatoriem. 
 Simulatori  izmantojami lidojumu dināmikas imitācijai un visu lidmašīnas vadīšanas 
operāciju izpildei gaisā un uz zemes, dispečeram sadarbībā ar lidmašīnas komandu. 
Instruktors katram studentam individuāli uz simulatora var modelēt jebkuras lidostas un 
lidojuma apstākļus, kā arī ārkārtas situācijas, lai tie iemācītos tajās darboties un pieņemt 
pareizos lēmumus sadarbībā ar lidmašīnas komandu.  
 
  Tehnoloģiskai praksei ir divi līmeņi: 
1.līmenis  Procedūras sagatavošana 

4. Sagatavošana uz simulatora darbam TWR (lidlauka dispečru punkts “Tornis”). 
Gaisa kuģu vadīšana un kontrole lidlaukā. 
Pienākošo gaisa kuģu vadīšana un kontrole. 

5. Sagatavošana uz simulatora darbam APP(pieejas dispečerpunkts). 
Atsevišķu gaisa kuģu vadīšana un kontrole, ja nav konflikta situācijas. 
Gaisa kuģu vertikālā ešalonēšana. 
Horizontālā ešalonēšana. 
Gaisa kuģu vadīšana pa slīpam trajektorijām - vektoriem 

6. Sagatavošana uz simulatora darbam ACC (rajona dispečerpunkts). 
Gaisa kuģu radiolokācijas apkalpošana. 
Gaisa kuģu horizontālā un vertikālā ešalonēšana. 
Procedūras kontrole. 

2. līmenis  Kompleksā sagatavošana 
3. GSV sarežģītos apstākļos. 
4. GSV avārijas apstākļos. 

    
  
 

Par pozitīvu atzīmējams arī tas, ka noteikta stingra laboratorijas darbu izpildes kārtība 
– regulāri tiek pārbaudīta studentu sagatavotība darbu izpildei un noteikta atsakaites 

Prakse uz simulātoriem dod iespēju studentam noteikt savas fiziskās un psiholoģiskāss 
spējas un profesionālo piemērotību aeronavigācijas inženieraspecialitātei. 
Praktizējoties uz simulatoriem, students iegūst  profesionālās iemaņas, kādas 
nepieciešamas viņa tālākajā darbībā lidojumu vadības centros.
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- Lidlauka prakse  
ieņem ļoti svarīgu vietu profesionālajā studiju programmā. Pilna laika studiju programmā  
saskaņā ar mācību plānu – Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetu grupām prakse notiek 
Gaisa spēku struktūrās. Nepilna laika – neklātienes studijās praksi organizē attiecīgais 
aviācijas uzņēmums, kas studentu komandējis.  
- Diplomdarbu izstrādāšana.  
 Tēmati tiek izstrādāti, lai studenti nostiprinātu iegūtās zināšanas un iemaņas gaisa satiksmes 
vadīšanas jomā. Darbu izstrādāšana un aizstāvēšana notiek tāpat, kā citās augstskolās.  
 
 

 
 

- Studiju programmas  
praktiskai realizācijai tiek izmantotās tradicionālās studiju metodes un formas, kā arī grupu 
darbs, problēmsituāciju analīze, mācības uz simulātoriem, kursa darbi un projekti.  
- Vērtēšanas sistēma.  
Galvenais ir studiju kvalitāte un moderno metodisko paņēmienu izmantošana, kā arī 
studentu patstāvīgā darba stimulēšana un regulāra izpildes kontrole. Vairākos priekšmetos 
ieviestas inovāciju metodes, piemēram, nodarbību e-konspekti disciplīnās un multimediālo 
paņēmienu lietošana: 

 Transporta kustības vadīšana un drošiba 
 Ekoloģija un dzīvības procesu norises drošība 
 Dabaszinātnes koncepcijas 
 Transporta sistēmas 

Senāts nolemj, lai nodrošinātu studiju kvalitātes paaugstināšanu 2005./2006. studiju gadā 
ieviest inovācijas metodes studiju procesā arī pārējos priekšmetos . 
Neklātienes nodaļā visos priekšmetos ieviesti trīs moduļu patstāvīgie kontroldarbi. 
Pilna laika studentiem paredzētas ikmēneša atestācijas ar atzīmi grupas žurnālā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mācību procesa rezultāti tiek analizēti metodiskās padomes un Senāta sēdēs. Galvenie 
jautājumi, kas tiek apskatīti ir: 
• studiju programmas un mācību plāna izpilde pēc satura un apjoma; 
• studentu zināšanu, prasmju un iemaņu vērtējuma līmenis un to atbilstība speciālistu 

kvalifikācijas prasībām; 
• mācību procesa finansiāli-ekonomiskā atbilstība  saimnieciskā aprēķina prasībām. 

Studentu  iegūto zināšanu, spēju un iemaņu apgūšanu un to kvalitāti studiju laikā 
nepārtraukti kontrolē: 

Studiju kvalitātes kontrolei izstrādāta nepārtraukta kvalitātes un apjoma vērtēšanas 
sistēma, kur ietilpst sekmju operatīvā uzskaite (semināros, laboratorijas un 
praktiskajos darbos, kontroldarbos iegūtās atzīmes); eksāmeni un ieskaites pēc 
mācību priekšmeta  pilnīgas vai daļējas( posma) apguves; kompleksie darba posma 
vērtējumi, aizstāvot kursa vai diplomdarbus; praktiskās sagatavotības novērtējumi 
specialitātē. 

Diplomdarbu uzlabošanai nepieciešams panākt, lai būtu pētnieciskās un eksperimentāli 
konstruktīvās darbības kontinuitāte, sākot ar 2. un 3. kursu un to nobeidzot 4. kursā. 
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• sekmju operatīvā uzskaite – studiju uzdevumu izpildes kvalitāte semestra laikā; 
operatīvos sekmības vērtējumus – atzīmes mācību spēks ieraksta grupas žurnālā; 

• ieskaites un eksāmeni – eksāmeni tiek pieņemti rakstiski un mutiski; 
• praktiskās sagatavošanas novērtējums; 
• kursa projekta aizstāvēšana – vērtē projekta vai darba saturu un aizstāvēšanos; 
• studiju gala vērtējums – noslēguma darba saturs un aizstāvēšanās. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Mācību spēka darba kvalitāti kontrolē: 

katedras vadītājs, prorektors un administrācijas nozīmēta persona, pārbaudot 
nodarbības; 
mācību spēkiem savstarpēji apmeklējot lekcijas; 
speciālai komisijai pārbaudot mācību spēka darba sistēmu; 
organizējot atklātas lekcijas un paraugnodarbības; 
analizējot mācību spēka darbību kopumā; 
iepazīstoties ar lekciju konspektiem, mācību un metodiskās literatūras izstrādni; 
noklausoties mācību spēka darbības atskaiti katedras sēdē; 

 
Darba devēju atsauksme  

  Aviācijas uzņēmumi, kas nodarbojās ar gaisa kustības organizēšanu, vadību un 
gaisa pārvadājumiem, jau ilgstoši izmanto institūta absolventus savos uzņēmumos. Tiek 
norādīts, ka speciālistu profesionālā sagatavošanas kvalitāte ir augsta, ko nodrošina 
atbilstoši mācībspēki un instruktori un arī mūsdienīga moderna mācību bāze. Studiju 
programma atbilst starptautiskajiem aviācijas stansdartiem ICAO un EUROCONTROL 
prasībām. Situāciju imitēšanai, kas vērojamas reālajā gaisa telpā, nodrošina moderns 
individuālais procedūru (dispečera) simulators. Darba devēju atsauksmes 9.pielikumā. 

 
Studiju programmas vadība 

 
Studiju programmas vadību nodrošina programmas direktors D.Ulanovs, studiju 

daļa, Inženieru nodaļa ar Aeronavigācijas un gaisa satiksmes vadības katedru un 
Ekonomikas nodaļa ar Ekonomikas katedru, īstenojot mācību procesā Latvijas Republikas 
Augstskolu likumu, Profesionālās izglītības likumu un citus likumus un noteikumus, kā arī 
institūta Konventa un Senāta lēmumus. Tālākizglītības programmu īstenošanu nodrošina 
studiju daļa. 

 
 

Studējošie 
 

Zināšanu novērtēšanai izmanto divas skalas – divu ballu un desmit ballu vērtējumus. 
Ja priekšmets tiek nobeigts ar eksāmenu un tam ir starpvērtējums, tad tiek vērtēts pēc 
divu ballu sistēmas –  ieskaitīts vai neieskaitīts. Ja priekšmets beidzas ar ieskaiti, tad 
to vērtē kā diferencēto ieskaiti ar atzīmi pēc 10 ballu sistēmas. 
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- Studējošo līdzdalība studiju  procesa pilnveidošanā. 
 Studenti ir Senāta locekļi un piedalās tā sēdēs. Studentiem iespējams ar studentu-
senatoru starpniecību un tieši institūta vadībai iesniegt savus priekšlikumus un vērtējumus 
par atseviškiem jautājumiem, kas attiecas uz studijām un studentu sadzīvi. Ir saņemti 
priekšlikumi par studiju plānošanu un atseviškos gadījumos pretenzijas par zināšanu 
novērtējumu. 
 RAI studentiem ir sava pašpārvalde, kas deleģē savus pārstāvjus Konventā un 
Senātā un ir iespēja aizstāvēt studentu intereses, kā arī veidot demokrātiskas attiecības starp 
studentiem un institūta vadību. 
 Studentiem ir iespējams piedalīties studiju satura un kvalitātes novērtēšanā, izpildot 
attiecīgas aptaujas anketes un ar pašpārvaldes delegātiem Senātā ierosināt veto jautājumos, 
kas skar studentu intereses.  
 Akadēmiskais personāls piedalās arī studentu rīkotajos pasākumos. Studentu 
izlaidums un diplomu izsniegšana absolventiem  tiek organizēta svinīgi ar vadības un 
mācību spēku piedalīšanos. 
 Sekmīgām studijām studenti tiek nodrošināti ar nepieciešamajiem mācību un 
metodiskajiem materiāliem visos mācību priekšmetos, var izmantot institūta bibliotēku un 
lasītāju zāli ar tur esošajiem datoriem,kā arī datoru laboratoriju. Studenti var brīvi izmantot 
ieeju Internetā. Datorzālē paredzētas darba vietas studentu individuālai apmācībai un 
patstāvīgajām studijām. Mācību klases un auditorijas ērti iekārtotas un veido lietišķu  
atmosfēru. 
   
 Valodu klasēs un uz dispečeru simulatoriem studentiem iespējams apgūt un 
nostiprināt vispārējās angļu valodas iemaņas, kā arī praktizēties starptautiskajos terminos 
un frazeoloģijā, ko lieto lidmašīnu komandas savstarpējās sarunās un sarunās ar gaisa 
kustības vadīšanas dispečeriem. Studentiem pēc brīvas izvēles ir speciālas nodarbības 
latviešu valodā. 
- Students kā pasūtītājs.   
Studiju programmas pasūtītājs ir gan attiecīgais uzņēmums vai organizācija, kas nosūta 
mācīties vai izmanto speciālista pakalpojumus  gan arī students. Studentam kā pasūtītajam 
ir iespējams ietekmēt studiju procesu. Students no mācību iestādes pieprasa  pastāvīgu 
studiju programmas pilnveidošanu, kā arī materiāla nodrošinājuma un metodisko izstrādņu 
atjaunošanu un pilnveidošanu. Studenti ietekmē izglītības tirgus pieprasījumu, kas nosaka 
prasības studiju programmām, mācību plāniem un to kvalitātei. 

Studentu attieksmi  pret studiju programmas saturu un kvalitāti vislabāk parāda 
studentu  aptauja. RAI aptaujāti specialitāšu Gaisa satiksmes vadīšana, Starptautisko 
pārvadājumu organizācija  un Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadīšana 3. un 4. 
kursa studenti. 

Aptaujas mērķis bija noskaidrot studentu attieksmi pret programmas mācību 
priekšmetiem, studentu un pedagogu savstarpējās  attiecības, kā arī studentu priekšlikumus 
par iespējamām izmaiņām studiju programmās un mācību priekšmetos. 

Aptaujas rezultāti parāda, ka studenti spēj objektīvi novērtēt mācību spēku darbu, ka 
arī mācību priekšmetu nepieciešamību. Mācību spēka un viņa vadīta priekšmeta vērtējums 
var atšķirties. Pasniedzējā studenti, pirmkārt vēlas redzēt labu speciālistu, kas teicami 
pārzina savu priekšmetu. Tieši šīs īpašības studenti vērtē visaugstāk. Bez tam  studenti 
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augsti novērtē pasniedzēja intelektu, inteliģenci, kultūru un tādas morālās īpašības, kā  
atsaucība, labsirdība, objektivitāte un cieņa pret studentu. 

Studiju programmas pilnveidošanai, studenti iesaka nodrošināt administrācijas 
kontroli par nodarbībām, papildināt bibliotēku ar jaunāko mācību literatūru,  specialitātes 
žurnāliem, atjaunināt metodiskos materiālus un uzskates līdzekļus, pārskatīt studiju 
programmu un mācību plānu, palielinot nodarbību skaitu uz simulatoriem u.c 

Aptaujas gaitā noskaidrojās,  ka to nepieciešams gatavot daudz rūpīgāk Secinājumi, 
ka ar tās rezultātiem jāiepazīstina visi mācību spēki. Studentu priekšlikumus nepieciešams 
izskatīt Senāta sēdē un katedru apspriedēs.  
                                              
                                          Akadēmiskais personāls 

 
Studiju procesu nodrošina Senātā ievēlētie mācībspēki – 6 zinātņu doktori, 5 

maģistri un 5 lektori ar augstāko izglītību  un specialitātē nepieciešamo  praktiskā darba 
stāžu. Bez tam piedalās arī uzaicinātie 3 zinātņu doktori un 4 lektori ar maģistra grādu un 
praktiskā darba stāžu. Priekšmetu nodrošinājums ar mācībspēkiem redzamas tabulā par 
studiju programmu. 

No RAI pamatdarbā ievēlētiem esošiem mācībspēkiem (16) seši ir zinātņu doktori, 
t.i. 38 %. 

Mācībspēki izpildīja augstākās izglītības pakāpē strādājošo pedagogu tālākizglītības 
programmu “Inovācijas augstākās izglītības sistēmā”. 

Pedagogi pētniecisko darbu veic vairākos virzienos. Galvenie no tiem ir šādi – 
matemātisko metožu izmantošanas un lietošanas iespējas ekonomikā, dažāda veida 
transporta kravu un pasažieru pārvadājumu optimizācija, lidaparātu projektēšanas un 
stiprības aprēķinu metodes, aviācijas uzdevumu algoritmi un programmēšana, izglītošanas 
metodoloģija un mācību metodikas jautājumi, kā arī par komerctiesībām un saskarsmi 
lietišķā vidē. 

Mācībspēki izpildīja augstākās izglītības pakāpē strādājošo pedagogu tālākizglītības 
programmu “Inovācijas augstākās izglītības sistēmā”. 

Mācībspēki bibliotēkai nodevuši izstrādātos metodiskos materiālus un 
rekomendācijas. 

Mācībspēki kritiski novērtējuši  savu pedagoģisko darbību un tās rezultātus - 
pašnovērtēšana. Studenti pirms nodarbību uzsākšanas tiek informēti par mācībspēka 
prasībām priekšmeta apguvē, skaidri tiek formulēti mācību priekšmeta mērķi un uzdevumi. 
Studentiem tiek paskaidrota priekšmeta struktūra, kādas lekcijas, semināri, laboratorijas 
darbi, mājas darbi izpildāmi un nosacījumi to apgūšanai. Tiek izskaidrotas zināšanu 
pārbaudes metodes, veidi un vērtējumu skala.. Mācībspēki veic studentu aptaujas par 
priekšmeta saturu, mācīšanas metodi un izklāsta kvalitāti, kā arī šo aptauju rezultātu un 
pārrunu analīze. Tiek noskaidrots, kādi zinātniskā un pētniecības darba elementi ir lekcijās, 
kursa darbos un diplomdarbos? Kādi zinātniskā un pētniecības darba elementi ir lekcijās, 
kursa darbos un diplomdarbos? Zināšanu pārbaudes metodes un veidi, to novērtējums. 
Mācībspēki novērtē IT tehnisko līdzekļu izmantošanas pakāpi un kā nodarbībās tiek 
izmantoti. kodoskopi un multimedijas iekārtas. Precizēts priekšmeta nodrošinājums ar 
mācību grāmatām, doti to nosaukumi. Izstrādātie metodiskie materiāli priekšmeta 
apgūšanai un kā tie tiek lietoti. Mācību priekšmetu apgūšanas rezultāti – to analīze un 
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vērtējums. Studiju daļas vērtējums mācību procesa nodrošināšanai. Katrs mācībspēks 
pašnovērtēšanai izmantojis šadu shēmu.  

 
  

Studiju programmas attīstības plāns 
 
 Studiju programmas analīze liecina par to, ka  tās atsevišķo elementu funkcionālās 
saites laika gaitā zaudē savu optimālo struktūru un tādēļ nepieciešama attiecīga korekcija.  
Pirmkārt to izsauc vispārēja  ekonomisko, politisko un sociālo apstākļu maiņa.  
Nepietiekams valsts atbalsts, investīciju samazināšanās zinātnei un izglītībai, iedzīvotāju 
ienākumu samazināšanāss ierobežo programmas relizācijas iespējas. Tajā pašā laikā 
nepieciešamība pēc šāda profìla speciālistiem Latvijā pieaug.  
 Tādēļ studiju programma jāattīsta tādā virzienā, lai tā piemērotos nepieciešamajām 
ārējām izmaiņām un samazinātiem izdevumiem tās īstenošanā, bez speciālistu kvalitātes 
zudumiem.  
 Konventa, Senāta un nodaļu galvenais darbības virziens programmas attīstībā ir 
saglabāt un tālāk attīstīt tās pievilcību, kvalitāti un palielināt absolventa konkurences spējas 
darba tirgū. Paredzēta studiju programmas universalizācija un profesionalitātes 
paaugstināšana. Tāpat domās par tālākas sadarbības pastiprināšanu ar Latvijas un ES 
augstskolām, absolventu darba devēju organizācijām, regulāru piedāvājuma un 
pieprasījuma izpēti darba tirgū un attiecìgām programmas izmaiņām atkarìbā no speciālistu 
ieteikumiem. 
  
 
 
 
 

 
Finansējums 

Pamatojoties uz RAI satversmi studiju procesa nodrošināšanai, izmanto dibinātājam  
- akciju sabiedrības  Rīgas Aeronavigācijas institūts piederošo nekustamo un kustamo 
īpašumu bez maksas. RAI Senāts nosaka finansu resursu struktūru un, pēc saskaņošanas  ar 
dibinātāju, sadala šim nolūkam saņemtos līdzekļus. Visas finansu operācijas, kas saistītas ar 
RAI darbību, veic akciju sabiedrības Rīgas Aeronavigācijas institūts finansu dienests. 
Institūta statūtkapitāls ir 112 125 Ls, kas norāda, ka 941 lielam studentu skaitam atbilst  
120 Ls uz vienu studentu.  

 
Studiju programmas direktors    D.Ulanovs 

 
 

No studiju programmas spēka lauka analīzes var secināt, ka nepieciešamas izmaiņas 
un uzlabošana tādos virzienos, kā marketings, finanses, materiālie resursi, metodiskais 
nodrošinājums, akadēmiskais un profesionāli tehniskais personāls u.c. 



 

 

 

 
RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS 

 
 

GAISA TRANSPORTA KUSTĪBAS VADĪBA 
 
 
 
 

PIELIKUMI 
 
1. RAI Senāta sēdes protokola izraksts 
2. Licence  
3. Akreditācijas lapa 
4. Studiju programma 
5. Reklāmas buklets 
6. Programmu salīdzināšana 
7. Programmu salīdzināšana 
8. Profesijas standarts 
9. Darba devēju atsauksmes 
10. Studentu aptauja 
11. Aptaujas analīze 
12. Akadēmiskā personāla satraksts 
13. Zinātniski pētnieciskais darbs 
14. Mācībspēku pašnovērtēšana 
15. Metodisko materiālu sagatavošanas plāns 
16. GSV studiju programmas attīstība 
17.  RAI bilance 
 
Mācību priekšmetu apraksti 
Mācībspēku CV 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.pielikums 
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RĪGAS  AERONAVIGĀCIJAS  INSTITŪTS 

 
SENĀTA SĒDES  

 
PROTOKOLS Nr.10/03 

2003. gada 30.oktobrī 
 
 Sēdē piedalās senatori: 
D. Ulanovs, O. Brinkmanis, S. Negrejeva, L. Narbutova, M. Karols, E. Sīpola, I.Kokars 
un uzaicinātie RAI darbinieki M. Beilis, P. Iotčenko, . Matveičenko un L. Pļevako. 
 

Senāta  sēdes darba kārtība: 
1. Par Aizsardzības ministrijas koncepciju NAA kadetu 

apmācībām gaisa satiksmes vadīšanas jomā 
 
Ziņo M. Karols, ka: 
Pamatojoties uz līguma projektu ar Aizsardzības ministriju par NAA kadetu apmācībām 
GSV civīlajā specialitātē  programmu nepieciešams saskaņot un pārstrādāt atbilstoši 
jaunajā ICAO un EUROCONTROL prasībām. 
Lai īstenotu vispārējās un specifiskās prasības aeronavigācijas vadītāja profesionālai  sagatavošanai, 
jānodrošina šādu pamatuzdevumu izpilde: 
Jāzina: 

Dabas zinātņu un humanitāro zinātņu priekšmeti. 
Informātika un vadīšanas informatīvās sistēmas. 
Gaisa satiksmes vadīšanā lietojamā valoda vai valodas. 
Gaisa satiksmes vadības dienestu (ATS) amatu pienākumi. 
Starptautiskās civīlās aviācijas organizācijas (ICAO) gaisa satiksmes noteikumi un 
rekomendācijas. 
Gaisa satiksmes vadības prakse un procedūras atbilstoši ICAO publicētiem noteikumiem.  
ICAO noteikumi par sakariem un radio apmaiņas frazeoloģiju un procedūrām. 
Gaisa kuģu tipi, to tehniskais raksturojums un avionika. 
Gaisa satiksmes kontrolei un vadīšanai  lietojamie tehnisko  līdzekļu tipi, to lietošana un 
limitēšana. 
Gaisa satiksmes kontroles un vadīšanas metodes un paņēmieni. 
Sinoptiskās kartes un meteoroloģiskā informācija. 
Vispārējie un specifiskie drošības, darba un dabas aizsardzības noteikumi. 

Jāprot:  
Strādāt komandā un/vai vadīt to. 

Formulēt un risināt gaisa satiksmes vadīšanas problēmas.  
Plānot, vadīt un koordinēt dienesta darbību atbilstoši iekšzemes un 

starptautisko lidojumu kontroles un vadīšanas prasībām. 
Koordinēt sadarbību ar militārās aviācijas spēkiem, kas darbojas 

attiecīgajā lidojumu rajonā. 
Organizēt un veikt administratīvos pienākumus, lai nodrošinātu darba tehnoloģiju.  
Novērtēt sinoptisko karšu rādījumus un nodrošināt lidmašīnu komandas ar nepieciešamo 
meteoroloģisko informāciju. 
Lietot gaisa satiksmes vadīšanas metodes un paņēmienus. 
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Izmantot vadīšanas informatīvās sistēmas analīzes rezultātus lidaparātu drošāko, ekonomiskāko un 
racionālāko maršrutu izvēlei. 
Analizēt nestandarta un avārijas situācijas un pieņemt atbilstošus lēmumus. 
Izmantot modernās radioelektroniskās un satelītu automatizētās sistēmas lidaparātu kustības 
kontrolei un vadīšanai. 
Izmantot avārijas dienestu trauksmes signālus un meklēšanas un glābšanas procedūras. 
Novērtēt dienesta darbības  ietekmi uz apkārtējo darba un dabas vidi.  

Jāatbild par: 
Lidojumu drošību lidojumu rajonā. 
Aeronavigācijas dienesta vadīšanu. 
Vienoto aviācijas noteikumu prasību izpildīšanu. 
Dienesta darbības ekonomisko efektivitāti. 
Speciālistu izvēli un vadīšanu. 
Dienesta attīstības virzienu prognozēšanu. 
Sadarbību ar uzņēmuma vadību un citiem lokāliem un starptautiskiem aeronavigācijas dienestiem. 
Dienesta darbības ietekmi uz apkārtējo darba un dabas vidi. 

Izglītība:  
Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju  
gaisa satiksmes vadības inženieris, aeronavigācijas bakalaurs vai aeronavigācijas maģistrs. 

Augstāk minēto prasību izpildi RAI īsteno studiju programmā Gaisa satiksmes vadība.  
 
Mācību spēki un to kvalifikācijas. 
 Dabas zinātņu, ekonomisko un humanitāro priekšmetu mācībspēki: 
  Nikolajs Sprancmanis – habilitētais ekonomikas doktors, profesors, 

Dmitrijs Ulanovs – inženierdoktors, docents, 
Olafs Brinkmanis – inženierdoktors, profesors, 
Sofija Negrejeva – inženierdoktore, docente. 
Janina Strode – lektore. 
 

Profilējošo priekšmetu mācībspēki: 
 

Valodas Vārds, uzvārds Izglītība 
Latviešu Angļu Krievu 

Ivans Kuzņecovs Inženierdoktors, profesors  + + 
Jurijs Kizima Inženierdoktors, profesors +  + 
Ralfs Šuberts Inženierdoktors, ATM sistēma, Berlīne  + + 
Larisa Narbutova Aeronavigācijas maģistre, lektore + + + 
Pjotrs Itčenko Aeronavigācijas maģistrs, lektors   + 
Igors Jans Aeronavigācijas maģistre, lektors   + 
Andrejs Dudarevs Lektors + + + 
Alla Žilina Lektore +  + + 
. 

 
Par pamatu programmas izmaiņām un korekcijām ieteikts izmantot starptautiskās 
programmas EUROPEAN AIR TRAFFIC MANAGEMENT. 
Speciālistu sagatavošanu RAI programmā Gaisa transporta kustības vadība 
orientēt vairāk uz GSV automatizēto sistēmu apgūšanu – AERODROME 
APPROCH AREA. 
Izstrādāt similātoru praktiskos iemaņas jautājumus un ieviest tos studiju plānos, 
akcentējot gan iemaņu apgūšanā gaisa kustības kontrolē, gan arī praktiski 
profesionālās angļu valodas apgūšanai līdz frazeoloģijas pilnībai. 
Noslēgts līgums ar transporta organizācijām par studentu tehnoloģiskām praksēm. 
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Nodarbības ar NAA kadetiem uzsākamas 2003./2004. studiju gada pavasara semestrī. 
 
Senāts nolemj: 

Uzdot D. Ulanovam un P. Iotčeno sagatavot priekšlikumus studiju programmas 
izmaiņām saskaņā ar NAA vadības pieprasījumiem un iesniegt senātā 
apstiprināšanai 2004. gada janvāra sēdē. 
 
 
 
 

Senāta priekšsēdētājs                   D. Ulanovs 
 
Sekretāre      E. Sīpola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izraksts  
RĪGAS  AERONAVIGĀCIJAS  INSTITŪTS 

 
SENĀTA SĒDES  

 
PROTOKOLS Nr.12/03 

2003. gada 18. decembrī 
 
 Sēdē piedalās senatori: 
D. Ulanovs, O. Brinkmanis, S. Negrejeva, L. Narbutova, M. Karols, E. Sīpola, I.Kokars 
un uzaicinātie RAI darbinieki M. Beilis, P. Iotčenko, . Matveičenko un L. Pļevako. 
 

Senāta  sēdes darba kārtība: 
 

1. …. 
2. GSV programmas izmaiņas atbilstoši NAA kadetu 

apmācībām 
 

*** 
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2. GSV programmas izmaiņas atbilstoši NAA kadetu apmācībām 
Ziņo M. Karols, ka: 

Pamatojoties uz līguma projektu ar Aizsardzības ministriju par NAA kadetu 
apmācībām GSV civīlajā specialitātē  programmu nepieciešams saskaņot un 
pārstrādāt atbilstoši jaunajā ICAO un EUROCONTROL prasībām. 

Prorektors D.Ulanovs norāda, ka GSV programmas izmaiņas mērķis ir paaugstināt 
speciālistu sagatavošanas kvalitāti, palielinot studiju profesionālo priekšmetu nozīmi. To 
var panākt, palielinot  praktisko nodarbību īpatsvaru uz humanitāro priekšmetu rēķina.  
Svarīgi ir arī palielināt prakšu apjomu aviācijas uzņēmumos. Vienā priekšmetā apvienot: 
Dzīvības procesu drošība un ekoloģija, Elektronika un radioelektronika. 
 

Studiju priekšmetu apjoma izmaiņas 
 

Priekšmets Esošais apjoms 
KP 

Izmanītais apjoms 
KP 

Filozofija 3 2 
Augstākā matemātika 9 8 
GSV teorija 4 3 
Lidojumu 
nodrošināšana 

5 3 

GSV simulatori 9 13 
Aviatehnikas pamati 3 2 
 
 
 
 
Senāts nolemj: 
Apstiprināt studiju programmā izdarītās izmaiņas.  
Uzdot D.Ulanovam tās ieviest studiju programmā. 
 
Senāta priekšsēdētājs   D. Ulanovs 
 
Sekretāre      E. Sīpola 
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Apstiprinu 
RAI rektors 

O. Brinkmanis 
 

2003.g. _______ 
 
PROGRAMMU GRUPA  TRANSPORTA PAKALPOJUMI 
PROGRAMMU KOPA GAISA SATIKSMES VADĪBA 

PROGRAMMAS KODS    42 840 03 
STUDIJU APJOMS  175 KP 
PROGRAMMAS NOSAUKUMS  Gaisa transporta kustības vadība 
IEGŪSTAMĀ  KVALIFIKĀCIJA  Gaisa satiksmes vadības inženieris 
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA  Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība 
 

A. Obligātie priekšmeti   133 KP 
B. Ierobežotās izvēles priekšmeti      6 KP 
C. Praktiskais darbs      16KP 
D. Prakse        15 
E. Kvalifikācijas darbs       5 KP 

 
A. Obligātie priekšmeti KP Kh Semestri Līmeņi Mācībspēks 
1.Filozofija 2 38 5 1 Lektore L.Šestakova
2.Socioloģija 2 38 5 1 Lektore L.Šestakova 

3.Ekonomisko mācību teorija 3 54 2 2 Docente 
T.Matveičenko 

4.Psiholoģija un profesionālās darbības 
kultūra, cilvēciskais faktors 

2 38 4 2 Profesors 
J.Pommers 

5.Angļu valoda 10 220 1…8 3 Docente L.Narbutova
6. Latviešu valoda un Latvijas kultūra 2 38 1 1 Lektore I.Strode 
7.Augstākā matemātika 8 120 1,2 2 Lektore S.Negrejeva, 

inženierdoktore 
8.Informātika 4 60 1,2 3 Lektors A.Fatijevskis, 

inženierdoktors 
9.Fizika 3 54 3,4 2 Docents D.Ulanovs 

inženierdoktors 
10.Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika 2 38 3 2 Lektore J.Čukurs 

Inženierdoktors 
11.Teorētiskā mehānika 2 38 5 2 Lektors A.Mežs 

inženierdoktors 
12.Metroloģija un standartizācija 2 38 6 2 Lektors I.Petuhovs 

Inženierzinātņu 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

AS   RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS 
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maģistrs 
13. Speciālā angļuvaloda 10 96 3,4,5,6 3 Lektore L.Safuanova
14.Matemātiskā modelēšana 2 38 3 3 Lektore S.Negrejeva, 

inženierdoktore 
15.Komunikācija un lietvedība 2 28 7 3 Docente L.Narbutova
16.Menedžments 2 36 7 2 Lektors K.Dauge 

inženierzinātņu 
maģistrs 

      

Aviācijas likumi un noteikumi      

17.Tiesību pamati 2 38 5 2 Lektore V.Dambrāne
18.Starptautiskās gaisa  tiesības 2 36 7 3 Lektors P.Jotčenko 

GSV inženieris 
      
19.Elektronika un radioelektronika 4 80 1,2 3 Lektors K.Krēsliņš 

inženierdoktors 
20.Ražošanas ekonomika 2 36 6 2 Docents 

M.Bogomolovs 
inženierdoktors 

21.Gaisa satiksmes vadība (ievads 
specialitātē) 

2 18 1 3 Lektors V.Tereškovs 
radioelektronikas 
maģistrs 

22.Aviācijas meteoroloģija 2 42 3 3 Lektore 
A.Kajavčenko 
inženieris- 
meteorologs 

      

Navigācija       
23.Gaisa navigācija un tās nodrošināšana 3 82 3,4 4 Lektors V.Tereškovs 

radioelektronikas 
maģistrs 

24.Gaisa navigācija uz simulātoriem 2 40 4 … 8 3 Lektors 
V.Makkavejevs 
elektrozinību 
maģistrs 

      
25.Lidlauku ekspluatācija un gaisa 
pārvadājumu organizācija 

2 38 1,6 4 Lektors I.Petuhovs 
Inženierzinātņu 
maģistrs 

      

Gaisa kuģi      
26.Aviācijas tehnikas pamati 2 32 1 2 Lektors J.Kizima 

inženierdoktors 
27. Modernie gaisa kuģi 2 38 2 2 Lektors J.Kizima 

inženierdoktors 

      

Iekārtas un sistēmas      
28.Aviācijas aparāti un navigācijas kompleksi 2 34 2 3 Lektors A.Klūga 

inženierdoktors 
29.Lidojumu nodrošināšanas radioiekārtas 4 74 2,3 3 Lektors A.Klūga 

inženierdoktors 
30.GSV automatizētās sitēmas 3 46 7 3 Docents I.Kuzņecovs 

inženierdoktors 
31.Modernās vadīšanas sistēmas 2 36 7 3 Lektors V.Tereškovs 

radioelektronikas 
maģistrs 

      

Gaisa satiksmes vadīšana      
32.GSV organizācija 6 112 3,4,7 4 Lektors P.Jotčenko 

GSV inženieris 
33.GSV teorija 3 52 7 4 Lektors P.Jotčenko 
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GSV inženieris 
34.GSV tehnoloģija 7 160 3,4,5,6 4 Lektors 

V.Makkavejevs 
elektrozinību 
maģistrs 

35.GSV tehnoloģija lidlaukā un gaisa trasēs 3 48 7 5 Lektors 
V.Makkavejevs 
elektrozinību 
maģistrs 

36. Gaisa kuģu lidojumu plānošanas 
organizācija 

3 54 7 4 Lektors P.Jotčenko 
GSV inženieris 

37.Lidojumu organizācija 2 32 4 3 Lektors P.Jotčenko 
GSV inženieris 

      

Simulatori       
38.GSV uz simulatoriem 9 360 5,6,7 3 Lektors 

V.Makkavejevs 
elektrozinību 
maģistrs 

39.Nodarbības uz simulātoriem 4 160 8 3 Lektors 
V.Makkavejevs 
elektrozinību maģistr

      
40.Lidojumu drošība 2 38 6 3 Lektors P.Jotčenko 

GSV inženieris 
B. Ierobežotas izvēles priekšmeti      
41. Dzīvības procesu drošība un ekoloģija 2 34 3 2 Docents D.Ulanovs 

inženierdoktors 
42.Politoloģija 2 26 6 1 Lektore L.Šestakova 
43.Kultūras mācība 2 20 1 1 Lektore J.Strode 

D.Praktiskais darbs      
44.Prakse uz simulatoriem 13 410 6,7 3 Lektors 

V.Makkavejevs 
elektrozinību 
maģistrs 

45.Prakse skaitļošanas tehnikā 3 54 3 3 Lektors A.Fatijevskis, 
inženierdoktors 

46.Prakse aviācijas uzņēmumos 15 360 8,9 3 Lektors V.Tereškovs 
radioelektronikas 
maģistrs 

E. Kvalifikācijas darbs      

47.Pirmsdiploma prakse 3   4 Lektors P.Jotčenko 
GSV inženieris 

48.Diplomdarba izstrādāšana 2   5  

Zināšanu un izpratnes līmeņi  
  “1” – līmenis     prasa zināt priekšmeta pamatus;spējas iegaumēt     priekšmeta būtiskāko, paturēt 
atmiņā un restaurēt. 

“2” – līmenis prasa saprast priekšmetu, lai students par to varētu saprātīgi spriest; 
studentam jāspēj iedomāties notikumus .  

“3” – līmenis vispusīgas zināšanas  un spējas tās izmantot pareizi; studentam jāprot 
savas zināšanas izmantot  plānu izstrādei, analīzei un  novērtēšanā. 

“4” – līmenis spējas atrisināt problēmsituācijas,izmantojot zināšanas par līdzīgām 
situācijām. 

5” – līmenis spējas analizēt jaunās situācijas, ja tā atšķiras no iepriekšējām un 
prasa izvēlēs novērtējumu un spriedumu. 
 
1. prorektors                         D. Ulanovs 
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5.pielikums 
 
 

RAI BUKLET 
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6.pielikums 
 

PROGRAMMU SALĪDZINĀŠANA 
 

Rīgas Aeronavigācijas institūts Purdue Universitāte, 
ASV  

Ziemeļdakotas universitāte, 
ASV 

ICAO profesionālā programma, 
Parīze 

Bāzes zinātnes priekšmeti 
Augstākā matemātika Algebra un trigonometrija 

Aprēķini 
Matemātika   

Teorētiskā mehānika    
Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika    
Metroloģija un standartizācija    
Informācijas tehnoloģija Informācijas tehnoloģija Informācijas tehnoloģija 

Programmēšana  
 

Fizika Fizika Fizika  
Elektronika un radioelektronika  Avionika   
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika Statistisko metožu elementi   
Masu apkalpošanas teorijas elementi    
Zinātniskā darba organizācija, inže-
niertehniskie mērijumi un eksperimenti 

   

Profila priekšmeti 
Profesionālā angļu valoda (frazeoloģija) Profesionālā angļu valoda 

(frazeoloģija) 
 Profesionālā angļu valoda (frazeoloģija) 

Aviācijas meteoroloģija Aviācijas meteoroloģija Aviācijas meteoroloģija Meteoroloģija  
Aeronavigācijas nodrošināšana Ievads aviācijas tehnoloģijā 

Aviācijas drošības problēmas 
Ievads aviācijas tehnoloģijā 
Lidojumu drošība 

Gaisa satiksmes vadība 
GSV bāzes teorija un tehnoloģija 

Aviācijas tehnoloģijas procesi un līdzekļi GSV procedūras un meteoroloģija Lidojumu vadīšana un iekārtas Gaisa kuģi un lidojuma pamati 
Ekspluatācijas procedūras 

Gaisa kuģu lidojumu plānošana Gaisa transports  
 

Gaisa pārvadājumi Gaisa navigācija un lidojumu nodrošināšana 

Aviācijas aparāti, navigācijas kompleksi 
un lidojumu nodrošināšanas radio iekārtas 

Kontroles torņa darbība 
Lidojumu nodrošināšanas tehniskās 
un radio iekārtas 

Navigācijas iekārtas un līdzekļi Aviācijas aparāti, navigācijas kompleksi un lidojumu 
nodrošināšanas radio iekārtas  
Radio iekārtas 
 

GSV teorija un tehnoloģija GSV teorija un tehnoloģija 
Lidojumu vadīšanas pamati 
GSV novērošana 

Gaisa satiksmes vadīšana 
Lidojumu vadīšana 

Bāzes teorētiskā sagatavošana radiolokācijas jomā 

GSV tehnoloģija lidlaukā un gaisa trasēs  Radiolokācijas vadīšana no 
kontroles torņa 

Vadīšana no torņa 

GSV modernās automatizētās vadīšanas 
sistēmas 

Gaisa kuģu vadīšanas sistēmas 
Gaisa satiksmes līniju kontrole 
Radiolokatori  

Radiolokācijas vadīšana 
Radiolokācijas vadīšana no 
kontroles torņa 

Radiolokācijas līdzekļi 
 

Lidlauku ekspluatācija un gaisa 
pārvadājumu organizācija 

Lidlauki 
Aviācijas infrastruktūra 

Lidojumu vadīšana 
Gaisa pārvadājumi 

Lidojumu vadīšana lidlaukā 

Starptautisko gaisa tiesību pamati Aviācijas likumi Aviācijas likumdošana Gaisa kodekss 
Nodarbības uz simulatoriem Nodarbības uz simulatoriem Prakse uz simulatoriem Simulatoru procedūras 

Humanitārie un sociālie priekšmeti 
Filozofija  Pārrunu māksla  
Psiholoģija un pedagoģijas pamati Psiholoģijas pamati 

Personāla attiecības un vadīšana 
Aviācijas profesija īpatnības 

Cilvēciskais faktors 
Biznesa komunikācijas 

 

Apkārtējā un darba vide Aviācijas infrastruktūra   
Sociālās attīstības modeļi Cilvēciskās attiecības 

Ievads sabiedriskās attiecībās 
  

Latvijas kultūrvēsture Amerikas valdība un politika   
Mūsdienu dabas zinātņu pamatkoncepcijas    
Ražošanas ekonomika Mikroekonomika 

Makroekonomika 
Grāmatvedības pamati 

Mikroekonomikas pamati 
Vadīšanas koncepcija,menedžments 
Biznesa sarakste 

 

Speciālā angļu valoda  Svešvaloda  

Brīvās izvēles priekšmeti 
Intensīvās angļu sarunu valodas kurss    
Latviešu valoda    
Brīvas izvēles priekšmets citā augstskolā Biznesa pamatlikumi   

Mācību prakses 
Prakse uz simulatoriem Treniņš uz simulatoriem Prakse  Dispečeru simulatora nodarbību pieredze 

Prakse aviācijas uzņēmumos un aviācijas    
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zinātniskās iestādēs 
Kvalifikācijas darbs 

Diplomdarbs    Ieskaites eksāmeni 
 

 
 
 
 

 
 
 

7.pielikums 
PROGRAMMU SALĪDZINĀŠANA 

 
Rīgas Aeronavigācijas institūts 

Gaisa transporta kustības vadība 
Rīgas Tehniskā universitāte  

Aviācijas transports 
Mācību priekšmets Apjoms, KP Mācību priekšmets Apjoms, KP 

Augstākā matemātika 8 Matemātika 9 
Ekonomisko mācību teorija 3 Ekonomika 2 
Psiholoģija un profesionālās 
darbības kultūra 

2 Saskarsmes pamati 2 

Angļu valoda 10 Angļu valoda 3 
Fizika  3 Fizika 6 
Informātika 4 Datormācība 3 
Tēlotāja ģeometrija un 
inženiergrafika 

2 Tēlotāja ģeometrija un 
inženiergrafika 

2 

Metroloģija un standarti 2 Vispārīgā metroloģija 3 
Teorētiskā mehānika 2 Teorētiskā mehānika 3 
Komunikācija un lietvedība 2 Lietišķā etiķete 2 
Tiesību pamati 2 Tiesību pamati 2 
Starptautiskās gaisa tiesības 2 Aviācijas likumdošana 2 
Menadžments 2 Cilvēka faktors 2 
Elektronika un radioelektronika 4 Elektronikas pamati 2 
Lidojumu drošība 2 Gaisa kuģu lidojumu droošība 2 
Speciālā angļu valoda 10 Aviācijas tehniskā angļu valoda 2 
GSV modernās vadīšanas un 
automatizētās sistēmas  

5 Globālā navigācijas satelītu sistēma 2 

Kopā 65 Kopā 46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.pielikums 
 

APSTIPRINĀTS 
ar Izglītības un zinātnes ministrijas 

2004.gada 20. aprīļa 
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rīkojumu Nr. 241 

PROFESIJAS STANDARTS 

Reģistrācijas numurs PS 0253 Profesija 

Transportsistēmu inženieris var strādāt kā 
transporta uzņēmumos un organizācijās, tā arī 

pētniecības un izglītības iestādēs, kuras veic 
efektīvu transporta tehnoloģisko sistēmu un 
tehnoloģiju, kas saistītas ar kravu un pasažieru 
pārvadājumu loģ istisko un tehnisko 
nodrošinājumu, izstrādāšanu un uzturēšanu. 
Transportsistēmu inženierim ir jābūt zinošam un 
prasmīgam transporta sistēmu tehnisko, 
tehnoloģisko, operacionālo un organizatorisko 
procesu vadītājam, pamatdarbības stratēģijas 
izstrādātājam un rīcības politikas īstenotājam, 
inovāciju, pilnveidošanas un pārmaiņu 
rosinātājam. 

Transportsistēmu inženieris 

Kvalifikācijas līmenis 

Nodarbinātības apraksts 
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Pienākumi un uzdevumi 
Pienākumi Uzdevumi 

Integrētas un līdzsvarotas multimodālās 
transporta sistēmas izveidošana, tās 
pilnveidošana un vadība. 

1.1.     Izstrādā un attīsta progresīvās transporta tehnoloģiskās 
sistēmas un tehnoloģijas, kas ir saistītas ar multimodālajiem un 
intermodālajiem pārvadājumiem, ar to loģistisko un tehnisko 
nodrošināšanu, kā arī globalizācijas un transporta integrācijas 
procesiem. 1.2.      Izveido vienotās starptautiskās transporta 
infrastruktūras. 1.3.      Organizē un realizē praksē dažādu kravu un 
pasažieru piegādes transporta tehnoloģiskās sistēmas un loģistiskās 
shēmas. 1.4.     Novērtē transporta sistēmu tehnoloģisko procesu 
efektivitāti, ražīgumu un drošību. 1.5.      Veicina loģistikas un 
informācijas tehnoloģiju efektīvu pielietošanu transporta 
tehnoloģisko sistēmu un tehnoloģiju vadīšanā. 

Transportmašīnu ekspluatācijas un remonta 
tehnoloģiju izstrādāšana, ieviešana un 
pilnveidošana. 

2.1.     Vada transportmašīnu augsto tehnoloģiju un inovatīvo 
procesu ieviešanu transportā. 2.2.     Uzrauga transporta sistēmu 
transportmašīnu un speciālo iekārtu darbību. 2.3.      Organizē, vada 
un kontrolē transportmašīnu un iekārtu ekspluatācijas un remonta 
darbus. 2.4.     Pilnveido transporta līdzekļu ekspluatācijas, 
remonta un servisa uzņēmumu organizatoriskās un vadības 
struktūras. 2.5.      Izstrādā un ievieš progresīvās kravu pārstrādes 
metodes, mehanizācijas un automatizācijas līdzekļus transportā. 
2.6.      Organizē transporta līdzekļu, iekārtu un transporta 
pakalpojumu ekspertīzes un audita sertifikāciju. 2.7.      Izstrādā 
transporta līdzekļu un iekārtu modernizācijas un modifikācijas 
konstruktoru un tehnoloģiskajā dokumentācijā. 

Personāla izglītošana un profesionālo apmācību 
veicināšana un programmu veidošana transporta 
jomā. 

3.1.      Organizē transporta speciālistu un apkalpojošā personāla 
apmācību un atestāciju. 3.2.      Sadarbībā ar profesionālām 
organizācijām veido kvalifikācijas kursu programmas un piedalās 
to īstenošanā. 3.3.      Izmanto j aunākās informācij as tehnoloģij as 
(tai skaitā CAD/CAM/CAE) jaunu transportmašīnu un iekārtu 
projektēšanā un izstrādē. 3.4.      Piedalās studiju programmu 
pilnveidošanā augstskolās. 3.5.      Veicina augsta līmeņa 
konferences/seminārus transporta un loģistikas jomā. 
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4.   Pētniecības darbu, transporta sistēmu 4.1. Piedalās transporta un loģistikas nozares 
attīstības un pilnveidošanas  fundamentālajos un lietišķajos pētījumos. 
pasākumu un inovāciju veicināšana, 4.2. Analizē, sintezē un optimizē transporta sistēmu 
īstenošana un vadība.  tehnoloģisko procesu un komponenšu kvalitātes 

  nodrošināšanas procesu. 
 4.3. Izveido un attīsta starptautiskos standartus, 
  licenzēšanu un kontroles sistēmas kravu un 
  pasažieru pārvadājumos. 
 4.4. Analizē transporta uzņēmumu ražošanas un 
  saimniecisko darbību. 
 4.5. Modelē transporta tehnoloģiskos un transporta 
  plūsmu funkcionēšanas procesus. 
 4.6. Izstrādā pētījumu, analīžu un izstrādņu pārskatus 
  un publikācijas, pilnveido informācijas, 
  zinātniskos un mācību materiālus transporta un 
  loģistikas jomā. 
 4.7. Novērtē transporta sistēmu funkcionēšanas 
  ekoloģisko drošību. 
 4.8. Prognozē transporta sistēmu attīstību. 

Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi 
Darba organizācija: 
• darbu veic individuāli (sākotnēji), bet darbs galvenokārt notiek mērķgrupās; 
• vada darbiniekus ar 3.,4. un 5. profesijas kvalifikāciju; 

• veido saziņas un sadarbības organizāciju vertikālā un horizontālā plaknē, pārzina 
starptautiskos (globālos) transporta integrācijas principus. 

Īpašās prasības uzdevumu veikšanai 
• Transportsistēmu inženiera profesijas uzdevumu veikšanai vēlams augstākās profesionālās 

izglītības maģistra grāds, ieteicams „Transporta sistēmu inženierija" vai ekvivalenta augstākā 
izglītība, darba pieredze un kvalifikācijas mācības transporta jomā. 

• Transportsistēmu inženiera profesijas uzdevumu veikšanai mazā/vidējā uzņēmumā vēlams 
vismaz profesionālā bakalaura grāds, ieteicams transporta jomā vai ekvivalenta augstākā 
izglītība un kvalifikācijas mācības transporta jomā. 

Prasmes 
Kopīgās prasmes nozarē Specifiskās prasmes Vispārējās prasmes/spējas 

 profesijā  
•    Lietot teorētiskās un •   Patstāvīgi veidot •    Gan organizēt grupas darbu, 

praktiskās zināšanas transporta sistēmas gan strādāt grupā. 
konkrētu uzdevumu funkcionēšanas un •    Efektīvi plānot. 
formulēšanai un loģistikas modeļus. •    Patstāvīgi pieņemt lēmumus. 
risināšanai transporta •    Zināt un mācēt pielietot •    Informācijas izklāsta prasme 
jomā. transporta sistēmu un argumentācijas spējas. 

•    Pilnveidot profesionālās loģistikas procesu •    Sagatavot lietišķos 
zināšanas, kas sakņojas optimizācijas metodes un profesionālos dokumentus. 
jaunāko efektīvo pētījumu instrumentus mikro- un •    Izcila datorprasme. 
sasniegumos. makrolīmenī. •   Vadīt projektus. 
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•   Profesionāli sistematizēt •    Analizēt transporta •    Pārzināt vismaz vienu 
informāciju, radoši izdevumus. svešvalodu. 
pielietot normatīvus •   Praktiskās darba iemaņas •    Zinātnes sasniegumu, 
dokumentus, sagatavot transporta sistēmas pētniecības rezultātu izpratne, 
apkopojošus pārskatus un organizēšanā un vadīšanā. to pielietošanas spējas. 
publikācijas. •    Veikt transporta līdzekļu •   Piemērot darba drošības, 

•    Pārraudzīt studiju procesu, un speciālo iekārtu ugunsdrošības un vides 
pilnveidot organizāciju un konstrukciju optimizācijas aizsardzības noteikumus. 
metodoloģiju. aprēķinus. •    Izprast iso, es un citu valstu 

•   Veidot un vadīt •    Pilnveidot transporta standartus transporta jomā. 
mērķgrupas. sistēmas. •    Pārzināt tehniskās 

•    Rosināt profesionālās •   Vadīt procesus ar dokumentācijas, materiālu, 
studijas un kvalifikācijas tehniskiem līdzekļiem. izstrādājumu un pakalpojumu 
mācības, pilnveidot •    Pieredzes pārņemšanas un pamatprasības. 
programmu saturu. pilnveidošanas prasme. •   Zināt galvenās ekoloģijas un 

•    Piemērot standartus, •   Vadīt augsto transporta apkārtējās vides aizsardzības 
pārzināt un veidot nozares sistēmu tehnoloģiju prasības. 
terminoloģiju. īstenošanas procesus.  

•    Pārvaldīt tehnisko •   Projektēt progresīvās  
aprēķinu un jauno izstrāžu tehnoloģiskajās (tai skaitā  
ekonomiskā efekta cad/cam/cae) transporta  
noteikšanas metodes. sistēmās.  

•    Pielietot transporta un •    Pārzināt un pielietot  
transporta līdzekļu loģistisko informācijas  
vadības principus, ņemot sistēmu metodes,  
vērā tehniskos, finansu un instrumentus un tehniku.  
cilvēciskos faktorus. •    Formulēt un kontrolēt  

 operatīvo loģistikas  
 uzdevumu izpildīšanu.  
 •    Organizēt, vadīt un  
 kontrolēt transporta  
 līdzekļu un iekārtu  
 ekspluatācijas un remonta  
 darbus.  
 •    Izstrādāt un ieviest kravu  
 pārstrādes darbu  
 mehanizācijas un  
 automatizācijas  
 progresīvās metodes.  

Zināšanas 
Zināšanu līmenis Zināšanas 

Priekšstats Izpratne Pielietošana 

Vispārizglītojošās zināšanas (matemātikā, 
ekonomikā, saskarsmes pamatos, ievadā 
specialitātē). 
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Nozares teorētiskās zināšanas (fizikā, teorētiskajā mehānikā, 
transporta vadības diskrētajos modeļos, transporta uzdevumu 
formalizācijā, programmēšanā u.c.). 

   

Nozares profesionālās zināšanas (transporta sistēmu 
funkcionēšanā, transporta terminālu un transportmašīnu 
uzbūvē, kravu ekspedīcijā, intermodālos pārvadājumos 
u.c.). 

   

Loģistikas zināšanas (loģistika (pamatkurss), transporta 
aspektos loģistikā, uzņēmējdarbības loģistikas pamatos, 
loģistika un transporta sistēmās u.c.). 

   

Transportsistēmu tehnoloģiju zināšanas (transporta līdzekļu 
tehniskās apkopes tehnoloģijās, transporta līdzekļu remontā, 
speciālā transporta mehānismos un ierīcēs, darbu 
mehanizācijas un automatizācijas līdzekļos u.c.). 

   

Datorzināšanas (datormācībā (pamatkurss), datoru pielietošanā 
inženieru uzdevumu risināšanā, modernās datoru 
lietojumprogrammās, objektorientētā programmēšanā u.c.). 

   

Datorvadības zināšanas (transporta procesu datormodelēšanā, 
vadības datorizētās sistēmās transportā, transporta 
pieprasījuma modelēšanā, lēmumu pieņemšanas metodēs un 
algoritmos u.c.). 

   

Zināšanas progresīvajās tehnoloģiskās metodēs un tehnoloģijās 
transportmašīnbūvē (CAD/CAE tehnoloģijās (mašīnzinībās), 
automatizētās projektēšanas un konstruēšanas sistēmas 
pamatos, CAM tehnoloģijās transportmašīnbūvē u.c.). 

   

Zināšanas transportsistēmu drošuma analīzē 
(varbūtības un drošuma teorijā, drošuma datoranalīzē 
u.c.). 

   

Zināšanas kvalitātes nodrošināšanas metodēs (vispārīgā 
metroloģijā, standartizācijā un savstarpējā 
apmaināmībā, kvalitātes sistēmu metodoloģijā u.c.). 

   

Zināšanas statistisko datu apstrādes metodēs (statistiskās 
metodēs transportā, datu bāzēs un bankās, statistisku datu 
datorapstrādes metodēs u.c.). 

   

Svešvalodu zināšanas (angļu, vācu, franču).    
Humanitārās/sociālās zināšanas (biznesa socioloģijā, 
politoloģijā, apvienotā Eiropā un Latvijā u.c.). 

   

Pedagoģijas zināšanas.    



 

 

Ekonomikas un vadības zināšanas (transporta ekonomikā 
un organizācijā, projektu vadīšanā, vadības organizācijā 
uzņēmumos u.c.). 

   

Darba aizsardzības un darba likumdošanas zināšanas 
(darba aizsardzības pamatos, darba aizsardzībā, civilajā 
aizsardzībā, transporta pakalpojumu tiesiskajā 
organizācijā u.c.). 

   

Brīvās izvēles priekšmeti.    
Prakse.    
Valsts pārbaudījumi.    

Profesijas standarta izstrādes darba grupas sastāvs: 
• Aleksandrs Urbahs, profesors, Dr.Habil.Sc.Ing., RTU Transportmašīnu tehnoloģiju institūta 11 

direktors, projekta izstrādes darba grupas vadītājs; 
• Gundars Liberts, profesors, Dr.Sc.Ing., RTU Autotransporta institūta direktors; 
• Pēteris Balckars, profesors, Dr.Sc.Ing., RTU Dzelzceļa transporta institūta direktors; 

• Juris Cimanskis , profesors, Dr.Habil.Sc.Ing., Latvijas Jūras akadēmijas kuģu mehānikas nodaļas 
direktors; 

• Māris Ķirsis, profesors, Dr.Sc.Ing., LLU spēkratu institūta direktors. 

Konsultanti: 
• Aivars Tauriņš - SIA „Schenker" izpilddirektors; 

• Aleksandrs Zjatjkovs, valsts A/S Latvijas dzelzceļš Kravu pārvadājumu pārvaldes terminālu daļas 
vadītājs; 

• Aleksejs Šalaginovs - Inženieru - ražošanas kompānijas LAS-1 ģenerāldirektors; 22 
• Nikolajs Kulešovs - A/S „Metalserviss" ģenerāldirektors ; 
• Andrejs Belovecs - SIA "RBR Engineering" izpilddirektors. 

Profesijas standarta eksperti: 
• A.Konošēvičs, LR Satiksmes ministrija, valsts sekretāra vietnieks; 
• A.Gūtmanis, Latvijas Transporta attīstības un izglītības asociācija, prezidents; 
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• Raimonds Toms, Latvijas nacionālā kravas ekspeditoru asociācija, direktors ārējo sakaru 
jautājumos; 11 

• Irēna Kuzmiča, Latvijas Auto mācību konsultatīvās sabiedrības rīkotājdirektore. 





 

 

9. pielikums 
 11 

RAF-AVIA 
 

2004.05.09 Nr. 0436/700 
 

Rīgas Aeronavigācijas institūts 
Prezidentam 
I.Kuzņecova k-gam 
FAX:7677831 
 

Aviosabiedrība “RAF-AVIA” jau ilgus gadus sadarbojas ar 
RīgasAeronavigācijas institūtu apmācot savus darbiniekus un ceļot viņu 22 
kvalifikāciju. 
Augsti kvalificēti pasniedzēji izmanto visjaunākos materiālus un 
aomācības formas, kas dod labus rezultātus un ļauj turpināt mūsu 
sadarbību. 
 
A/S “RAF-AVIA prezidents    J.Hmeļevskis 
 
 
 
 
 33 
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10.pielikums 
STUDENTU APTAUJA 
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Aptaujas mērķis – studiju kvalitātes uzlabošana 
 11 
Vai jūs apmierina: 
 
1. Mācību ciklu plāns-grafiks 

jā …… nē ……  ja nē, tad kā izmainīt ……………………………….. 
 

2. Mācību nodarbību saraksts 
jā …… nē …… ja nē, tad kā izmainīt ……………………………….. 
…………………………………………………………………………………. 
 

3. Bibliotēkas darba laiks un apkalpošana 
jā …… nē …… ja nē, tad kā izmainīt ……………………………….. 22 
…………………………………………………………………………………... 
 
 

4. Mācību disciplīnas pasniegšanas kvalitāte 
jā …… nē …… ja nē, tad kā izmainīt ……………………………….. 
…………………………………………………………………………………. 
 
Ar kādu pasniedzēju jums būtu jāuzlabo lietišķās attiecības …………………… 
………………………………………………………………………………….. 
 

5. Kafejnīcas darba laiks un kvalitāte 33 
jā …… nē …… ja nē, tad kā izmainīt ……………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
 

6. Kādi mācību priekšmeti jums visgrūtākie ………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

7. Kādi mācību priekšmeti visinteresantākie ………………………………………. 
…………………………………………………………………………………… 
 

8. Ar kuru no pedagogiem jūs vēlētos lietišķas attiecības  ……………………….. 
………………………………………………………………………………….. 44 

 
9. Vai jūs apmierina apkalpošana un ēdienu kvalitāte ēdnīcā ……………………. 

………………………………………………………………………………….. 
 
10. Kādu jūs vēlētos atpūtas organizāciju …………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 
      

 
11.pielikums 

APTAUJAS TABULA 
Starptautisko pārvadājumu organizācija 55 

(2006.maijs) 
 

Atbildes % Jautājumu saturs 
Apmierina Neapmierina Jāmaina 

Studiju programmas mācību plāns 84  - 16 
Nodarbību saraksts 86 - 14 
Bibliotēkas darbs 89 - 11 
Pasniegšanas kvalitāte 90 - 10 
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Kādi mācību priekšmeti padodas 
vislabāk 

96 - 4 

Kādi mācību priekšmeti visgrūtākie 98 - 2 
Interesantākais mācību priekšmets 80 - 20 
Ar kuru no pedagogiem jūs gri-bētu 
nodibināt lietišķas attiecības 

97 - 3 

Ēdināšanas organizācija 75 - 25 
Atpūtas organizācija 85 - 15 
 

Studenti iesaka palielināt praktisko nodarbību apjomu un paplašināt ražošanas prakses programmu 11 
ilgumu. Tas liecina, ka studenti vēlas iegūt labu specialitāti un strādāt šajā specialitātē. 

Iesaka palielināt bibliotēkas mācību literatūras fondu un iegādāties daiļliteratūru, kā arī organizēt 
jaunpienākušo grāmatu izstādi. 

Palielināt stundu skaitu vadības priekšmetos un loģistikā, kā arī stundu skaitu profesionālās angļu 
valodas nodarbībām. 

Grūtāk apgūt speciālos priekšmetus – transporta ekonomika - un profesionālo angļu valodu. Iesaka 
organizēt fakultatīvās nodarbības un intensificēt konsultācijas.  

Studenti norādījuši interesantākos mācību priekšmetus un labākos pedagogus ar kuriem vēlētos 
nodibināt lietišķas attiecības. 

Studenti iesaka samazināt cenas institūta kafejnīcā. 
Veltīt vairāk vērības studentu kultūras dzīvei un atpūtai. Pastiprināt studentu starpaugstskolu 22 

sakarus. Ārzemju studentiem organizēt ekskursijas pa Rīgu un Latviju. 
 
Aptaujas rezultāti iesniegti RAI Senātam, lai uzlabotu studiju procesu un pilnveidotu speciālistu 

sagatavošanu. 
 
Programmas direktors   D.Ulanovs 
 
 

  
12.pielikums 

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTA  33 
AKADĒMISKĀ PERSONĀLA SARAKSTS 

 
Nr. 
p.k. 

Vārds, uzvārds Dzimšanas 
dati 

Akadēmis-kais 
amats 

Zinātniskais grāds 
(vai akadēmiskais 
grāds vai augatākā 

izglītība) 

Ievēlēšanas 
termiņš 

(no – līdz) 

1. Ivans Kuzņecovs 21.07.1957. Docents Inženierzinātņu 
doktors 

30.11.2005. – 
30.11.2011. 

2.  Olafs Jānis Brinkmanis 23.03.1930. Docents Inženierzinātņu 
doktors 

30.11.2005. – 
30.11.2011. 

3. Dmitrijs Ulanovs 10.02.1939. Docents Inženierzinātņu 
doktors 

30.11.2005. – 
30.11.2011. 

4.  Mihails Bogomolovs 31.03.1938. Docents Inženierzinātņu 
doktors 

30.11.2005. – 
30.11.2011. 

5.  Juris Pommers 10.03.1934. Profesors, 
emeritus 

Inženierzinātņu 
doktors 

30.11.2005. – 
30.11.2011. 

6. Pāvels Karols 02.05.1976. Docents Inženierzinātņu 
doktors 

30.11.2005. – 
30.11.2011. 

7. Mihails Karols 02.04.1950. Docents Radionženieris 30.11.2005. – 
30.11.2011. 

8. Larisa Narbutova 12.09.1953. Docente Angļu valodas 
filoloģe 

30.11.2005. – 
30.11.2011. 
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9.  Tatjana Matveičenko 22.02. 1951. Docente Inženier-
ekonomiste  

30.11.2005. – 
30.11.2011. 

10.  Elza Sīpola 04.04.1973 Docente Inženierzinātņu 
maģistre 

30.11.2005. – 
30.11.2011. 

11. Igors Petuhovs 14.07.1965. Lektors Inženierzinātņu 
maģistrs 

30.11.2005. – 
30.11.2011. 

12.  Sergejs Šeļgovs 24.09.1955. Lektors Ekonomisko 
zinātņu maģistrs 

30.11.2005. – 
30.11.2011. 

13.  Larisa Šestakova 11.09.1947. Lektore Filoloģe 30.11.2005. – 
30.11.2011. 

14. Ludmila Safuanova 13.06.1952. Lektore Angļu un vācu 
valoda 

30.11.2005. – 
30.11.2011. 

15. Vasilijs Osičkins 15.01.1948. Lektors Ekonomikas 
maģistrs 

30.11.2005. – 
30.11.2011. 

16. Lilija Medvedeva 07.02.1955. Lektore Angļu un vācu 
valoda 

30.11.2005. – 
30.11.2011. 
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13.pielikums 
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKAIS DARBS 

 
Ivans Kuzņecovs Civilās aviācijas uzdevumu algoritmi un programmēšana. 
   Gaisa satiksmes vadīšanas tehnoloģija. 
   IT tehnoloģija aviācijā 
Dmitrijs Ulanovs Transportlīdzekļu drošības un risku aprēķini. 

Lidaparāti, to projektēšana un aprēķini. 
 Ekonomiskā un inženierekoloģija. 22 
Olafs Brinkmanis Vibrāciju tehnoloģija. 

 Izglītošanas metodoloģija. 
Biznesa izglītības vēsture. (Publikācijas RTU rakstos.) 
Transporta kustības optimizācija. 

Mihails Bogomolovs Pētījumi par aviācijas pārvadājumiem un transporta sistēmām.  
GSV perspektīvā attīstība. 
Transporta vadības optimizācija 

Elza Sīpola                 Nodokļu politikas aktuālie jautājumi Latvijā. (Doktora darba temats – par to 13 
publikācijas RTU rakstu krājumos u.c.) 
Mūsdienu nodokļu teorija.  

Tatjana Matveičenko Aviopārvadājumu vadības optimizācija. 33 
 Pētījumi produkcijas ražošanas un patēriņa jomā. 
 Mācību metodika – Mikroekonomika, Makroekonomika, Ekonomisko zinību 

teorija. 
Sergejs Šeļegovs Aviopārvadājumu vadības optimizācija. 
 Ekonomikas problēmu risinājumi transportā. 
Valentīna Dambrāne Pētījumi par komerctiesībām. 
 Starptautiskā tiesības un transports. 
Larisa Narbutova Aviācijas frazeoloģijas izstrādāšana. 
 Tālmācības metodika. 

Motivēta apmācība. 
Igors Petuhovs Aviācijas uzņēmuma lidojumu drošības līmeņa vadības sistēma. (Doktora darba  44 

temats – 2 publikācijas RTU rakstu krājumā.) 
Aviācijas lidojumu drošības regulēšanas aprēķini. 

Ludmila Safuanova Aviācijas frazeoloģijas izstrādāšana. 
   Motivētas apmācību metodes pētniecība. 
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Juris Pommers  Spēkratu teorija un aprēķins. 
   Augstskolu pedagoģija. 11 
   Studentu zinātniskā darba pamati un metodoloģija. 
Vasilijs Osičkins Apkārtējas vides ekonomika. 
   Uzņēmumu finanses 
Pāvels Karols  Lokālo transporta sistēmu signālu pārraidīšanas modelēšana 
   Simetrijas pārbaude PLC kanālos 
   VHDL apraksta pārbaude uz kanāla emulātora bāzes. 
 
 

14.pielikums 
 
 22 

Ļoti cienītā L.Narbutovas kundze 
 
 
 
SAGATAVOŠANĀS PROGRAMMU AKREDITĪCIJAI 
      PALĪGMATERIĀLS MĀCĪBSPĒKIEM 

 
PAŠNOVĒRTĒŠANA 

par 2004./2005.studiju gadu 
angļu valoda 

Sekmīgai studiju programmas akreditācijai vispirms nepieciešams tās īstenošanas 33 
kritisks vērtējums – pašnovērtēšana. Jāveic studiju programmas atbilstības 
novērtējums eksistējošiem standartiem un studiju programmai, kā arī mācību 
priekšmetu satura atbilstība to mērķiem un uzdevumiem, studentu motivācija, 
nodrošinājums ar mācību grāmatām un metodiskajām izstrādnēm, informācijas 
tehnoloģijas nodrošināšana un tās elementu lietošana. 
 
Tādēļ katram mācībspēkam jāveic kritiska savas pedagoģiskās darbības un tās 
rezultātu pašnovērtēšana. To katrs var darīt aprakstot  brīvā veidā, bet, lai to 
atvieglotu, tiek doti akcentējamie jautājumi. Tie būtu: 
 

 Jautājums  Informācija par jautājumu 
1 Kā studenti pirms nodarbību uzsākšanas tiek 

informēti par mācībspēka prasībām priekšmeta 
apguvē? 

Studenti par šiem jautājumiem tiek informēti 
pirmā nodarbībā. 

2 Vai skaidri un ka tiek formulēti mācību 
priekšmeta mērķi un uzdevumi? 

Jā 

 

20 % no kontaktstundām 
 
40 % no kontaktstundām 
 
15 % Notiek nodarbību laikā 
15 % Notiek nodarbību laikā 

3 Kādas mācību metodes tiek izmantotas un to 
sadalījums procentos pēc apjoma: 
 

Lekcijas
Semināri

Praktiskie darbi
Laboratorijas darbi

Pārrunas
Diskusijas

Situāciju analīze 10 % Notiek nodarbību laikā 
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Citi  
4 Kā tiek organizēts studentu patstāvīgais darbs, 

kas ir 60% no kopējā priekšmeta apjoma? 
Aprakstīt! 

Kontroldarbi - bibliotēkā 

5 Kādi zinātniskā un pētniecības darba elementi ir 
lekcijās, kursa darbos un diplomdarbos? 

Prezentācijas  

6 Zināšanu pārbaudes metodes un veidi, to 
novērtējums. 

Power-point tests 

7 Vai un kā tiek veiktas studentu aptaujas par 
priekšmeta saturu, mācīšanas metodi un izklāsta 
kvalitāti un kā? 

Pēc testēšanas - diskusijas 

8 Studentu aptauju rezultātu un pārrunu analīze un 
citi pasākumi mācīšanas pilnveidošanai nākošajos 
studiju ciklos. 

Stuentu priekšlikumi tiek analizēti un ja tie 
būtiski, tad tiek ņemti vērā nākošajos studiju 
ciklos. 

9  Studentu motivācija priekšmeta apgūšanai. Augsta - X Vidēja -  Zema -  
10 Auditoriju, laboratoriju un citu telpu 

nodrošinājums. 
Labs -  Vidējs - X Slikts -  

11 IT tehnisko līdzekļu izmantošana. Sistemātiski - 
X 

Fragmentāri -  Neizmanto -  

12 Kodoskopu un multimedijas lietošana. Vienmēr -  Daļēji - X Nelieto -  
13  Mācību grāmatas – nosaukumi. 

 
 
 

Saskanā ar literatūras sarakstu programmās 

14 Izstrādātie un lietotie metodiskie materiāli – 
nosaukt! 
 
 

Kodoskopam un mācību līdzekļi - programmās 

15 Mācību priekšmetu apgūšanas rezultāti – to 
analīze un vērtējums. 

60 – 70 %, inženieru nodaļa 75 % 

16 Mācību daļas ietekme – nodarbību plānojums, Labs -  Apmierinošs - 
X 

Slikts - 

 
 11 
Pašnovērtēšanas aprakstā jāparāda arī pilna un nepilna laika studiju 
īstenošanas īpatnības, kā Rīgā, tā arī Latgalē. 
 
Visa informācija iesniedzama 1.prorektoram D.Ulanovam līdz 
2005.gada 1.decembrim 
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15.pielikums 
 

METODISKO MATERIĀLU SAGATAVOŠANAS PLĀNS 
 

Autors Nosaukums Veids  Apjoms Termiņš 
L.Narbutova English for Transportation,  

e-traning 
Mācību līdzeklis 100 lpp 2006 

aprīlis 
l.Narbutova English Communication,  

e-trainig 
Mācību līdzeklis 130 lpp 2006 

maijs 
I.Petuhovs Kravu pārvadājumu organizācija  Lekciju konspekts 200 lpp 2006 

marts 
I.Petuhovs Transporta loģistika Mācību līdzeklis 90 2006 

maijs 
S.Šeļgovs Transporta sistēmas Lekciju konspekts 140 lpp 2006. 

jūnijs 
L.Kirilova Muitas darbība Mācību līdzeklis 90 lpp 2006. 

jūnijs 
V.Osičkins Transporta vadīšana Mācību līdzeklis 90 lpp 2006. 

maijs 
M.Bogomolovs Komercija Mācību līdzeklis 80 lpp 2006. 

augusts 
G.Divkovs Praktikums Radioiekārtas 

noskaņošana un remonts 
Mācību līdzeklis 80 lpp 2006. 

augusts 
M.Beilis 
I.Petuhovs 

Materiāli par neklātienes apmācību Informācijas 
materiāli 

40 lpp 2006. 
jūnijs 

A.Holmanovs Aviācijas elektrosakaru līdzekļi Mācību līdzeklis 90 lpp 2006. sept. 
M.Beilis 
J.Javorskis 
A.Ņesterovs 

Elekrtonisko iekārtu apkalpošana – 
mācību programmas 

Programmu 
komplekts 

60 lpp 2006. sept. 

I.Petuhovs 
V.Mjasņikovs 
D.Ulanovs 

Aviācijas tehnikas apkalpošana – 
mācību programmas 

Programmu 
komplekts 

60 lpp 2006. sept. 
 

A.Kudrjavcevs  Informācijas sistēmas vadīšana ar 
datu bāzi Microsoft Access 

Mācību līdzeklis 90 lpp 2006. 
augusts 

A.Kudrjavcevs Skaitļošanas kompleksu arhitektūra Mācību līdzeklis 90 lpp 2006. 
jūlijs 
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16.pielikums 
GAISA SATIKSMES VADĪBA 

  STUDIJU  PROGRAMMAS   ATTĪSTĪBA  
 
Studiju programmas attīstības plāns sastāv no divām daļām: 
 1. daļa - studiju programmas spēka lauka analīze; 
 2. daļa - stratēģiskais attīstības plāns 

 
 

1. daļa     STUDIJU  PROGRAMMAS  SPĒKA  LAUKA  ANALĪZE 
  

Virzieni Veicinātāji 
(stiprās vietas+ iespējas) 

Kavētāji 
(vājās vietas+draudi) 

Marketings 
Absolventa kvalifikācija 

 
 

Studiju programma atzinīgi novērtēta Latvijā,Grūzijā, 
Kazahstanā un Krievijas Federācijā. Studenti no šīm 
valstīm studē RAI. 

 
Neliels Latvijas iedzīvotāju studentu skaits 

Studiju programmas 
pieprasījums tautsaimniecībā un 

Gaisa spēkos 

GSV speciālisti nepieciešami Gaisa spēkos. 
Universāla programma, kas dod iespēju speciālistiem 

darboties gan civīlajā, gan militārjā jomā. 

Šaura  profila specialitāte 

Studiju programmas 
sabiedriskais tēls un tās prestižs 

Speciālistu sagatavošana prestīžai un populārai 
speciālitātei, pēc kuras vienmēr būs pieprasījums. 

Nepietiekama sadarbība un masu saziņas līdzekļiem 

Students kā pasūtītājs Parāda izglītības un darba tirgus pieprasījumu.  
Operatīvi reaģe uz programmas izmaiņām un tās 

īstenošanu. 
Studentu iespējas ar atgrieznisko saiti ietekmēt 

studijas. 

Nepieciešams programmu bieži mainīt un koriģēt 
 

Studentu prasības un pretenzijas ne vienmēr tiek ievērotas 

Finanses 
Studiju programmas budžets 

 
Līgumi ar pasūtītājiem un studentu mācību maksas. 

 
 
 

 
Nav valsts finansējums 
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Studijas 
Studiju programmas saturs un 

metodika 

Studiju programmas saturs atbilst analogām ārzemju 
studiju programmām un patērētāju prasībām. 

Programmas apgūšanas metode orientēta uz lekciju 
un praktiskajām nodarbībām uz simulātoriem. 
Profesionālo iemaņu apgūšanai lieto grupu un 

individuālās apmācību metodes 
 

Vēl daudz studijās klasiskā lekciju un informācijas metode 

Studiju organizācija Programmas organizācijas struktūrā dominē aktīvas 
horizontālā un vertikālās  studiju kvalitātes kontroles 

un vadības saites. 
Iespējas studentiem izvēlēties studiju formas 
Saskaņā ar Senāta lēmumiem dominē studiju 

patstāvīgā darba īpatsvars. 

                  Samērā daudz pieaicinātie mācību spēki 
 

Ne vienmēr ievērotas studentu iespējas izvēlēties studiju darba formas 

 Regulāras intervijas ar studentiem, absolventiem, 
darba devējiem un mācību spēkiem. 

Nepietiekama aptaujas rezultātu izmantošana studiju kvalitātes uzlabošanai 
 

 

Pētniecības darba kvalitāte un 
vadīšana 

Pētniecības eksperimentāli konstruktīvās izstrādnes 
tiek ieviestas  mācību laboratorijas bāzes 

pilnveidošanai. 

Nepietiekami iesaistīti studenti  

    
Zinātniskie pētijumi 

 
 

Akademiskais personāls 

Zinātniskie pētijumi virzīti studiju programmas 
pilnveidošanai. 

Nepieteikama maģistru aktivitāte zinātniskajos pētijumos 
 

 

Akademiskā personāla sastāvs Vairāk kā 38% ir doktora zinātniskais grāds. Visiem lektoriem nav zinātniskā grāda, bet ir profesionālā darba pieredze  
Novērtēšanas un stimulēšanas 

sistēma 
Zinātniskā un pedagoģiskā darba rezultāti. Nepietiekama zinātniskā un metodiskā darba apmaksa  

Mainība un atjaunošanās Liela profesionālā pieredze un zinātniskais 
potenciāls. 

Maz vidēja vecuma un gados jauni pedagogi  

Socioloģiski-psiholoģiskais 
mikroklimats 

Lietišķas un labas kolēģu savstarpējās attiecības 
katedrā un starp katedrām. 

Uzlabot un aktivizēt kontaktus pedagogiem un administrācijai 
 

 

Studenti    
Imatrikulācija Uzņemšanas testi. Pārrunas. Uzņemšanas 

atvieglojumi atsevišķām pretendentu kategorijām. 
Mazs konkurss. Nepietiekama informācija par pretendentu sociālo stāvokli un 

morālo stāju 
 

Studiju programmu izvēle Iespējas izvēlēties studiju programmu atkarībā no 
perspektīvās darba vietas. 

Nepietiekama informācija par beidzēja nākošo darba vietu  

Studentu un mācību spēku 
attiecības 

Mācību spēki pieejami studentiem, kopējas 
sabiedriskās darbības.  Studentu pārstāvju 

Aktīva sadarbība tikai atsevišķām studentu un pedagogu grupām 
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Studentu pašpārvalde 
 
 

Studentu sadzīve 
 
 
 
 
 
 

Resursi 

piedalīšanās dekanāta un Senāta sēdēs. Aktīva 
piedalīšanās institūta reklāmas organizēšanā. 

Iespējas ietekmēt administrāciju jautājumos, kas 
saistās ar studiju organizāciju un studentu sadzīvi. 

Studentu tiesību un brīvību aizstāvība. 
 
 
 
 

Neierobežotas iespējas izmantot sporta un veselības 
kompleksu, studentu mītnes un medicīnas centru. 

Studentu mītnes RAI korpusā. Simulātori  nodrošina 
iespējas gaisa transporta kustības  

 vadīšanā. Svešvalodu katedras klases savienotas ar 
simulātoriem. 

 
 

 
Nepietiekams finansējums. Par maz vērības jautājumiem, kas saistās ar studentu 

pienākumiem 
 

Nav mūzikas instrumenti. Nepietiekami studentu sakari ar citām valstīm. Inventārs 
vecs un tas jāatjauno. Sporta trenažieri jāmodernizē. Nepietiekams treniņu vietu 
skaits 

  
 

  

Finanses Valsts budžeta finansējums nav; visas finanses kārto 
A/S Rīgas Aeronavigācijas institūts 

Budžets nepietiekams, to veido studentu mācību maksas un līgumi ar pasūtītājiem  

Materiālā bāze Auditorijas un laboratorijas nodrošinātas ar attiecīgo 
aparatūru un materiāliem. 

Laboratoriju iekārta,datori un simulatori tiek regulāri 
papildināti ar moderno aparatūru. 

  

 
Bibliotēka 

 
 

Citi faktori 

 
Galvenos jautājumos ir literatūra. 

 
Grāmatas nepietiekošā skaitā,par maz tiek izmantotas informācijas tehnoloģijas 

iespējas 
 

 

Senāta sēdes 
Metodiskās konferences 
Zinātniskās konferences 

Regulāras – rezultāti. 
Pēc vajadzības. 

  

 
 

 
2. daļa   STRATĒĢISKAIS   PLĀNS  
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Studiju programmas attīstības un pilnveidošanas plāns 
2006. līdz 2012. gads 

  
 Studiju programmas analīze liecina par to, ka  tās atsevišķo elementu funkcionālās saites laika gaitā zaudē savu optimālo struktūru un tādēļ 
nepieciešama attiecīga korekcija.  Pirmkārt to izsauc vispārēja  ekonomisko, politisko un sociālo apstākļu maiņa.  Nepietiekams valsts atbalsts, investīciju 
samazināšanās zinātnei un izglītībai, iedzīvotāju ienākumu samazināšanāss ierobežo programmas relizācijas iespējas. Tajā pašā laikā nepieciešamība pēc šāda 
profìla speciālistiem Latvijā pieaug.  
 Tādēļ studiju programma jāattīsta tādā virzienā, lai tā piemērotos nepieciešamajām ārējām izmaiņām un samazinātiem izdevumiem tās īstenošanā, bez 
speciālistu kvalitātes zudumiem.  
 Konventa, Senāta un nodaļu galvenais darbības virziens programmas attīstībā ir saglabāt un tālāk attīstīt tās pievilcību, kvalitāti un palielināt absolventa 
konkurences spējas darba tirgū. Paredzēta studiju programmas universalizācija un profesionalitātes paaugstināšana. Tāpat domās par tālākas sadarbības 
pastiprināšanu ar Latvijas un ES augstskolām, absolventu darba devēju organizācijām, regulāru piedāvājuma un pieprasījuma izpēti darba tirgū un attiecìgām 
programmas izmaiņām atkarìbā no speciālistu ieteikumiem. 
 No studiju programmas spēka lauka analīzes var secināt, ka nepieciešamas izmaiņas un uzlabošana tādos virzienos, kā marketings, finanses, materiālie 
resursi, metodiskais nodrošinājums, akadēmiskais un profesionāli tehniskais personāls u.c. 
  
  

 
 

Pasākums 
Līdzekļu avoti un metodes  

Izpildītāji 
 

Termiņi un regulatitāte 
 

Gaidāmais efekts 
Marketings 

1. Studējošo skaita 
palielināšana pēc Latvijas 
uzņēmumu 
pieprasìjumiem un citu 
valstu līgumiem  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Speciālista profila 
sašaurināšana 
 

 
 

Atvieglojumi 
 
 

Valdìbas atbalsts 
 
 

Studijas piedāvāt dažādās valodās 
 

Reklāma un informācija 
 
 

Speciâlistu sagatavošana pēc 
pasūtījuma 

 
 

 
 

Konvents 
 

Rektorāts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katedra 
 

 
 

Katru gadu 
 

Periodiski atkarībā no 
finansiāliem līdzekļiem 

 
Katru gadu 

 
 

Periodiski 
1. un 2. studiju gads 

 
 
 
 
 

 
 

Studiju programmas popularitātes palie-lināšanas 
Latvijā 

 
Darba tirgus  piepildīšanās 

 
 

Speciālista kvalitātes uzlabošanās 
 
 

Speciālista adaptēšanās laika samazināšanās darba 
vietā 

Speciālista kvalitātes paaugstināšanās 
 
 

Speciālista apmācības  uzlabošanās 
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3. Sadarbošanās uzla-
bošana ar pasūtītājiem 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Tehnoloģisko prakšu organizēšana 
pasūtītāja uzņēmumos 

Pasūtītāju pārstāvju pie-dalīšanās 
diplomdarbu 

aizstāvēšanā un izlaidumu 
eksāmenos 

Pasūtītāju uzņēmumi finansiāli 
atbalsta studiju programmu 
(bibliotēkas papildināšana, 
informācijas tehnoloģija) 

Sakaru ar beidzējiem uzlabošana 
 

 
 
 
 
 

Konvents 
Senāts 

 

 
 
 

Laikā, kad noslēdz lìgumus 
 

 
Katra studiju gada beigās un 

izlaiduma eksāmenos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Studiju programmas koriģēšana apmācību efektivitātes 
un absolventa kvalitātes paaugstināšanas  virzienā 

 
 

 
 
 
 
 
 

Finansiālo līdzekļu 
veidošanāss 

1. Studiju programmas 
finansu bāzes papildināšana. 
 
 
 
 
 
 
2. Studiju programmas 
budžeta saistīšana ar valsts 
budžetu. 

 
 
 
 
 
 

Līgumi ar pasūtītājiem, kur paredzēti 
izdevumi, speciālistu sagatavošanai 

nepieciešamās mācību bāzes 
pilnveidošana 

 
 
 
 
 
 
 

Sadarbība ar valdības finansiālām 
organizācijām, gatavojot valsts 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vadība. 
Konvents. 

. 
 
 
 
 
 
 

A/S RAI 
prezidents, 

 
 
 
 
 
 

Finansu gada sākumā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katru gadu. 
 

 
 
 
 

 
 
      Studentu uzņemšanas palielināšana. 

Akadēmiskā sastāva aprites attīstīšana. 
Absolventa kvalikācijas  augšana. 

Labâka programmas nodrošināšana ar finansiāliem un 
materiāliem resursiem. 

 
 
 
 
 
 

Valsts organizāciju ekonomikas nostiprināšana.. 
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3. Studiju programmas valsts 
budžeta piešķiršanas 
problèmas. 
 
4. Sadarbības attīstība ar 
beidzējiem un pasūtītāiem. 

 
 
 
 

Studiju programmas 
pilnveidošana 

1. Uzaicināto mācību spēku 
skaita samazināšana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Atgriezniskās saites 
efektivitātes paaugstinâšana. 
 
 
 
 
 
3. Zinātniskā darba 
aktivizēšana .  
 
 
 
 

pasūtījumu par speciālistu 
sagatavošanu 

 
Līìgumu slēgšana ar valsts 

organizācijām 
 

 
Līgumu slēgšana par apmācìbām 

kvalifikācijas celšanas kursos 
 Pasūtītāju (darba devēju) atsauksmju 

uzskaite un analìze 
 
 
 

Pedagogu iesistīšana doktorantūrā 
Finansiāls un cita veida atbalsts 

doktora disertāciju sagatavošanai, uz-
aicināt mācību spēkus no  ES 

augstskolām,3-5% 

 

 

 

Rakstiskas studentu aptaujas 

Intervijas ar studentiem absolventiem  

un darba devējiem 

 

 

 

 

 

galvenais 
grāmatvedis. 

 
 
 

A/S RAI 
prezidents 

 
 
 

Kursu vadība. 
 
 

 
 

Vadība Konvents 
Mācību spēki 

 
Katedra. 

 
 
 
 

 
 
 

Senāts. 
 
 
 
 
 
. 

Rektors. 
 
 
 

 
 
 
 

2006. - 2012. g. 
Katru gadu 5 - 6 lìgumi. 

 
 

1, 2 un 3 mēnešu kursi,  
2006. - 2012. g. 

 
 
 
 
 
 
 

Lìdz 2012. gadam. 
1 - 2 doktoranti gadā. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 –2  reizes semestrī visu studiju 
laiku. 

 
 
 

 
 
 
2006. - 2012. g. 

 

 
Finansu papildināšana un nostiprināšana. 

 
 
 
 

 
Programmas reitinga augšana 

Absolventa vērtības un kvalifikācijas paaugstināšanās 
 
 
 
 
 
 

Operatīva mācību plāna, programmas, metodikas un 
mācību priekšmetu koriģēšana. 

Studiju efektivitātes palielināšanās. 
 
 
 
 

Apmâcìšanas efektivitâte. 
 
 
 
 

Paaugstināsies interese par studijām. 
Kultūras līmeņa celšana. 
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Materiāli tehniskās bāzes 
attīstība 

1. Mācību materiālās bāzes 
uzlabošana. 

 
 
2. Bibliotēkas papildināšana. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Jauna mācību korpusa, 
dienesta viesnīcas, kluba un 
sporta kopleksa celtniecība 

 
 
 

Informācijas tehnoloģijas 
attìstìba 

 
Akadēmiskais personāls 

(zinātniskais un 
pedagoģiskais potenciāls) 

1. 
 

Studenti 
1. 
 

Abosolventi un patērētāji 
(sadarbība) 

. 

 

 

Jaunu simulatoru un laboratorijas 

iekārtu iegāde 

 

 

Jaunu mācību grāmatu un 

profesionālo žurnālu iegāde 

Metodiskās literatūras atjaunošana 

Daiļliteratūras iegāde 

 

Esošā inventāra uzlabošana 

Sporta inventāra iegāde 

 

 

 

Datoru parka papildināšana 

 

 

 

Doktoru un maģistru skaita 

palielināšana 

Patērētāju piesaistīšana studentu 

komplektēšanā 

Uzlabot sadarbību ar patērētājiem 

 
 
 
 
 

Vadìba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vadība  
 
 
 
 

 
Vadība  

 

 
 
 
 
 
 

2004. gada beigas. 
 
 
 

 
 

2006. - 2012. g. 
 
 
 
 
 

2006. – 2012.g. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006. – 2012.g. 
 
 
 
 
 
 

2006. – 2012.g. 

 
 
 
 

Laika ekonomija.. 
Kultūras līmeņa celšana. Studentu veselības uzlabošana. 

 
 
 

Studentu pieeja mācību literatūrai uzlabosies 
 
 
 
 
 

Uzlabosies studentu informētība par literatūru un mākslu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iespēja nodrošināt individuālu datoru izmantošanu 
studentu grupai 

 
 
 

Studiju kvalitātes uzlabošana 
 
 
 

Sadarbība ar patērētājiem – darba devējiem uzlabosies 
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Darba vietas 

 
 

Darba vietas 

 
 

 
2006. - 2012.g. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 
 
 

 Studiju programmas perspektīvā attīstība saskaņā ar analīzes rezultātiem, finansēšanas iespējām un tautsaimniecìbas pastāvīgi mainīgām 
prasībām: 

• studiju programmas pilnveidošana; 
• materiāli tehniskās bāzes attīstība; 
• informatīvās bāzes attīstība; 
• akadēmiskā personāla zinātniskā potenciāla augšana; 
• sadarbības ar absolventiem un patērētājiem uzlabošana. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETU APRAKSTI 
 
 
 
                   GSV - programma
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Mācību spēks: DMITRIJS ULANOVS, docents, inženierdoktors 

Mācību priekšmeta nosaukums: EKOLOĢIJA, DZĪVĪBAS PROCESU DROŠĪBA 
Studiju programma: Gaisa satiksmes vadība 
Studiju profils: Gaisa transports 
Studiju veids: profesionālā studiju programma 
Studiju līmenis: inženiera 

Mācību priekšmeta apjoms: 1 KP. 

Mācību priekšmeta mērķis: Parādīt studentiem pasaules, kopā ar to apdzīvojošiem subjektiem, 
viengabalainību un savstarpējo atkarību. Ieaudzināt studentiem ekoloģisko domāšanu, ekoloģiskās loģikas 
iemaņas, kas nepieciešamas profesionālo uzdevumu risināšanā. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: Izstrādāt ekoloģiskās zinātnes sapratni, tās problēmu izpēti, sarežģīto attiecību 
analīzi starp dzīviem organismiem un apkārtējo vidi. Izpētīt kritiskās antropogēnās slodzes uz dabas 
procesiem ietekmi un problēmas avotus. Saprast harmonijas nepieciešamību sistēmā <civēks-biosfēra>. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 
1. Termini un jēdzieni, LLA, Jelgava 
2. 2. L.Liepa, A. Mauriņš, E. Vimba. Ekoloģija un vides aizsardzība, Rīga, « Zvaigzne» 

3. Dzelmīte, Ekoloģiskā politika LR, Rīga 
4. В.Н.Кормилицин и др. Основы экологии. Учебник для ВУЗов. М.: ЮНИТИ 

Priekšmeta mācīšanas metode: klasiskais. 

Tehniskie līdzekļi un uzskates materiāli: diaprojektors, izdales materiāli, videofilmas. 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: uzstāšanās praktiskajos darbos, referāta sagatavošana, 
eksāmens. 

Prasības priekšmeta apguvei: regulāra nodarbību apmeklēšana, piedalīšanās grupu darbā, laikā nokārtots 
eksāmens. Lekciju materiāla un ieteiktās literatūras apgūšana. 

ANOTĀCIJA 

Programma satādīta atbilstoši ekoloģijas zinātnes attītībai. Tiek izklāstīta terminu un apzīmējumu analīze, 
kas tiek lietoti ekologu zinātniskajā pasaulē. Ekoloģija kā zinātnisko virzienu komplekss: vispārējā, lietišķā, 
teorētiskā, praktiskā u.c. Dinamiskā sistēma <cilvēks-biosfēra>. Ekoloģisko krīžu pieņēmumu analīze un ceļi 
tās novēršanai. 
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Mācību spēks: MIHAILS BEILIS, lektors, aeronavigacijas maģistrs 
Mācību priekšmeta nosaukums: AVIĀCIJAS APARĀTI UN NAVIGĀCIJAS 
KOMPLEKSI 
Studiju programma: Gaisa satiksmes vadīšana 
Studiju profils: Gaisa transports 
Studiju veids: profesionālā studiju programma 
Studiju līmenis: inženiera 

Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP. 

Mācību priekšmeta mērķis: Iegūt zināšanas par moderniem un perspektīviem 
radioelektroniskiem kompleksiem un sistēmām GSV apkalpošanai. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: Nostiprināt iemaņas moderno GSV sistēmu un kompleksu ekspluatācijā, 
aprēķināt parametrus un efektivitāti to izmantošanā. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 

Mācību līdzekļi: diaprojektors, mācību stendi, aerodroma un trenažiera kompleksa iekārta. 

Apmācību metode: lekcijas, praktiskās nodarbības 

Zināšanu novērtēšana: kontroldarbi, semināri, ieskaite. 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: ieskaite - 20%, nodarbību apmeklēšana -80%. 

Prasības priekšmeta apguvei: ieskaite - 70%,praktiskās nodarbības - 25%, nodarbību apmeklēšana - 5%. 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: regulāru nodarbību apmeklēšana, 
konspekta rakstīšana, ieskaites kārtošana termiņā.. 

ANOTĀCIJA 

Programmā 3 tēmas. 
1. tēma paredzēta moderniem kompleksiem, kas paredzēti gaisa stāvokļa informācijas apstrādei un 

attēlošanai. 
2. tēmā tiek apskatītas pavadoņu navigācijas sistēmas un jaunās paaudzes sakari. 
3. tēma veltīta perspektīvām sakaru, navigācijas un novērošanas sistēmām CNS/ATM. 
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Mācību spēks: JURUS KIZIMA, profesors, inženierdoktors 

Mācību priekšmeta nosaukums: MODERNIE GAISA KUĢI 
Studiju programma: Gaisa satiksmes vadība 
Studiju profils: Gaisa transports 
Studiju veids: profesionālā studiju programma 
Studiju līmenis: inženiera 

Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP. 

Mācību priekšmeta mērķis: Sagatavot speciālistus, kas zina moderno gaisa kuģu konstruktīvās un 
ekspluatācijas īpatnības. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: Apgūt komerciālo lidmašīnu sistēmu un iekārtu konstrukciju, kas 
nodrošina lidojumu drošību.Iepazīties ar Boeing 737 - 300 - 500 iekārtām un sistēmām. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 1. Technical Maintenance 
Manual Boing 737 - 300 - 500. 

Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, praktiskie darbi. 

Zināšanu novērtēšana: eksāmens un kontroldarbi. 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanasprincipi.eksāmens un kontroldarbi - 20%, darbs grupā 
- 40%, piedalīšanās diskusijās - aktivitāte - 0, mājas darbi - 20%, nodarbību apmeklēšana 
- 20%. 

Prasības priekšmeta apguvei: regulāra nodarbību apmeklēšana, mājas darbu un kontroldarbu 
savlaicīga izpilde, piedalīšanās grupu darbā, laikā nokārtots eksāmens. Lekciju materiāla un ieteiktās 
literatūras apgūšana. 

ANOTĀCIJA 

Programmas galvenais saturs paredz: pasules komerciālo lidmašīnu raksturojums, konstruktīvās 
un ekspluatācijas īpatnības, droša lidojumu iekārtas, pacelšanās, nolaišanās un lidojumam pa 
noteiktu maršrutu vadīšanas un navigācijas sistēmas. Iepazīšanās ar lidmašīnu apkalpošanas 
sistēmām. Borta kompjuteru funkcijas. Boeing 737 - 300 - 500 konstrukcija, sistēmas un iekārtas. 
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Mācību spēks: 
LEONĪDS PĻEVAKO, ekonomikas doktors, docents Mācību 

priekšmeta nosaukums: MENEDŽMENTS Studiju programma: Gaisa satiksmes 
vadība Studiju profils: Gaisa transports Studiju veids: profesionālā studiju programma 
Studiju līmenis: inženiera 

Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP. 

Mācību priekšmeta mērķis: Veidot studentiem zināšanas par uzņēmuma saimniecisko darbību un ražošanas 
organizāciju un vadīšanu. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: Iepazīties ar oganizācijas vadīšanas teoriju un praksi un personības darbību 
tajā. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 

Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, semināri 

Tehniskie līdzekļi un uzskates materiāli: diaprojektors, izdales materiāli. 

Zināšanu novērtēšana: kontroldarbi, eksāmens. 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: kontroldarbi - 20%, eksāmens - 70%, seminātu nodarbības 
- 10%. 

Prasības priekšmeta apguvei: regulāra nodarbību apmeklēšana, piedalīšanās grupu darbā, laikā nokārtots 
eksāmens. Lekciju materiāla un ieteiktās literatūras apgūšana. 

ANOTĀCIJA 

Menedžmenta teorijas pamati un modernās vadīšanas koncepcijas. Komunikācijas procesi organizācijā un 
jaunākie principi vadīšanas lēmumu pieņemšanā. Menedžmenta darbības pamatprincipi. Vadītāja un padotā 
attiecības. Kontroldarbi - <Menedžmenta mnkcijas>, <Vadītājs un vadīšana>. 
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Mācību spēks: LARISA NARBUTOVA, maģistre 

Mācību priekšmeta nosaukums: ANGĻU VALODA AVIĀCIJĀ 
Studiju programma: Gaisa satiksmes vadīšana 
Studiju profils: Gaisa transports 
Studiju veids: profesionālā studiju programma 
Studiju līmenis: inženiera 

Mācību priekšmeta apjoms: 10 KP. 

Mācību priekšmeta mērķis: Apmācīt studentus lietot angļu valodu darbam starptautiskās aviolīnijās saskaņā 
ar ICAO standartiem 

Mācību priekšmeta uzdevumi: Iemācīties lietot angļu valodas frazeoloģiju ' 'pilots -dispečeris". 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: ATC Course (Programma 
Tacis). ATC Procedures and Phraseologv, Skvtalk. Airspeach. 

Priekšmeta mācīšanas metode: praktiskās nodarbības, darbs grupā, praktiskās nodarbības uz trenažieriem. 

Mācību līdzekļi: video, audio,, diaprojektori, video un audio pleijeri. 

Zināšanu novērtēšana: kontroldarbi, kolokviji, ieskaites, eksāmeni. 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: darbs grupā - 50%, nodarbību apmeklēšana -40%, eksāmeni - 
10%. 

Prasības priekšmeta apguvei: regulāra nodarbību apmeklēšana, piedalīšanās grupu darbā un pārrunās, 
eksāmenu kārtošana termiņā. 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: savlaicīga un pareiza mājas uzdevumu 
izpildīšana, mācību pamatliteratūras lasīšana. 

Plānotās pārrunas: ICAO standartu un prasību īstenošana angļu valodā. 

ANOTĀCIJA 

Galvenais programmas mērķis ir iemācīt studentiem brīvi lietot angļu valodas frazeoloģiju darbam "pilots - 
dispečeris", saskaņā ar ICAO standartiem. Lai sasniegtu šo mērķi, nepieciešamas zināšanas angļu valodas 
struktūrā, gramatikā un leksikā. Programma sastāv no diviem līmeņiem, kut studentam jāprot: 

- ātri un pareizi saprast un atbildēt uz pilota jautājumiem; 
- brīvi lietot aviācijas frazeoloģiju gaisa satiksmes kontrolei un regulēšanai, lai nodrošinātu lidojumu 

drošību. 
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Mācību spēks: 
ANSIS KLŪGA, inženierdoktors, docents Mācību priekšmeta nosaukums: 

GAISA NAVIGĀCIJA UN LIDOJUMU AERONAVIGĀCIJAS NODROŠINĀŠANA 
Studiju programma: Gaisa satiksmes vadība Studiju profils: Gaisa transports Studiju veids: 
profesionālā studiju programma Studiju līmenis: inženiera 

Mācību priekšmeta apjoms: 5 KP. 
Mācību priekšmeta mērķis: Sagatavot speciālistu, kas spējīgs risināt uzdevumus gaisa 
navigācijā un aeronavigācijas nodrošināšanā. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: Apgūt drošu lidojumu reglamentējošos dokumentus. Veikt lidojumu 
sagatavošanai nepieciešamos aprēķinus. Apgūt lidmašīnas komandas stūrmaņa lidojuma gatavības kontroli. 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:  1. Наставления по организации полетов 
в Гражданской авиации. М.: «Воздушный транспорт» 

4. Федеральные Правила. М. «Транспорт» 4. Воздушная навигация. 
Справочник. М. «Транспорт», 1998.; 5. Справочник пилота и штурмана ГА. М.: «Транспорт» 

Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, semināri, laboratorijas darbi. 

Mācību līdzekļi: diaprojektori, izdales materiāli, navigācijas trenažieris. 

Zināšanu novērtēšana: mājas darbi, kontroldarbi, eksāmens un ieskaite. 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: eksāmeni un kontroldarbi - 50%, darbs grupā - 10%, 
piedalīšanās diskusijās - 10%, mājas darbi - 20%, nodarbību apmeklēšana - 10%. 

Prasības priekšmeta apguvei: regulāra nodarbību apmeklēšana, laikā un labi izpildīti kontroldarbi un 
referāti, piedalīšanās semināros un diskusijās, eksāmenu kārtošana termiņā. 

ANOTĀCIJA 
Programmas galvenais saturs: 

• kartes izmantošana lidmašīnas vadīšanā; 
• lidmašīnas kursa izmaiņa, augstums un lidojuma ātrums; 
• vēja ietekme; 
• stūrmaņa sagatavošana lidojumam,lidojuma drošība; 
• radionavigācijas un pavadoņusistēmas izmantošana lidojuma vadīšanai; 
• pacelšanās un nolaišanās īpatnības; 
• navigācijas precizitātes nodrošināšana; 
• Ekonomiskas navigācijas nodrošināšana 
• lidojuma stūrmaņa automatizācijas nodrošināšana 
• aeronavigācijas informācijas nodrošināšana. 
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Mācību spēks: lektori: 
LARISA NARBUTOVA, maģistre 
LUDMILA SAFUANOVA, maģistre LILIJA 
MEDVEDEVA, maģistre 

Mācību priekšmeta nosaukums: ANGĻU VALODA UZ   DISPEČERU 
TRENAŽIERIEM 
Studiju programma: Gaisa satiksmes vadīšana 
Studiju profils: Gaisa transports 
Studiju veids: profesionālā studiju programma 
Studiju līmenis: inženiera 

Mācību priekšmeta apjoms: 6 KP, kopā ar GSV nodarbībām uz trenažeriem. 

Mācību priekšmeta mērķis: Izstrādāt un nostiprināt praktiskās iemaņas gaisa satiksmes vadīšanā. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: Apgūt praktiskās iemaņas gaisa satiksmes vadīšanā. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: The Tacis Programmē ATC Training 
and Development of Air Routes. ATC course. DFS Consulting 

Mācību līdzekļi: trenažieris, magnetofons. 

Apmācību metode: praktiskās nodarbības uz trenažieriem 

Zināšanu novērtēšana: ieskaite. 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: ieskaite - 20%, nodarbību apmeklēšana -80%. 

Prasības priekšmeta apguvei: 100% nodarbību apmeklēšana. 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: lai sagatavotos kārtējām nodarbībām, lividēt 
visas kļūdas, kas minētas iepriekšējo nodarbību analīzē. 

ANOTĀCIJA 

Galvenais programmas mērķis ir sistematizēt teorētiskās zināšanas, nostiprināt klausīšanās 
iemaņas praktiskajā darbībā uz trenažieriem, nodrošināt pareizu lēmumu pieņemšanu, lai 
nodrošinātu lidojumu drošību. Prast ātri reaģēt un dot atbildes dažādās situācijās. Programma 
ietver visus trenažiera centra uzdevumus un saskaņota ar vingrinājumiem, kas tiek atstrādāti, lai 
nodrošinātu lidojumu drošu vadīšanu un kontroli. 
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Mācību spēks: PJOTRS JOTČENKO, docents 

Mācību priekšmeta nosaukums: GSV ORGANIZĀCIJA 
Studiju programma: Gaisa satiksmes vadība 
Studiju profils: Gaisa transports 
Studiju veids: profesionālā studiju programma 
Studiju līmenis: inženiera 

Mācību priekšmeta apjoms: 6 KP. 

Mācību priekšmeta mērķis: Sagatavot speciālistu, kas zina un spēj kontrolēt gaisa satiksmi dažādos 
rajonos un zonās. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: Iemācīt GSV organizācijas un lidojumu nodrošinošus reglamentējošos 
dokumentus lidlauka robežās, gaidīšanas zonās, starptautiskās un vietējās gaisa līnijās. Prast aprēķināt 
drošus atstatumus starp lidmašīnām gaisā. Izstrādāt priekšlikumus GSV uzlabošanai. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:  
1. Федеральные Правила. М.: «Транспорт», 2000.; 2. Воздушный Кодекс РФ. М.: «Транспорт», 
3. Наставления по организации полетов. М.: «Воздушный транспорт» 4. Организация 
управления воздушным движением. М.: «Транспорт» 

Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, praktiskie darbi, kursa projekts. 

Zināšanu novērtēšana: eksāmens un kontroldarbi. 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi:eksāmens un kontroldarbi - 50%, darbs grupā - 10%, diskusijas - 
10%, mājas darbi - 20%, nodarbību apmeklēšana - 10%. 

Prasības priekšmeta apguvei: regulāra nodarbību apmeklēšana, mājas darbu un kontroldarbu 
savlaicīga izpilde, piedalīšanās grupu darbā, laikā nokārtots eksāmens. Lekciju materiāla un ieteiktās 
literatūras apgūšana. 

ANOTĀCIJA 

Programmas galvenais saturs paredz: Gaisa kustības vadības organizatoriskie jautājumi. Drošu lidojumu 
nodrošināšana. GSV organizācija un automatizācija 
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Mācību spēks: PJOTRS JOTČENKO, docents 

Mācību priekšmeta nosaukums: GAISA KUĢU LIDOJUMU PLĀNOŠANAS 
ORGANIZĀCIJA 
Studiju programma: Gaisa satiksmes vadība 
Studiju profils: Gaisa transports 
Studiju veids: profesionālā studiju programma 
Studiju līmenis: inženiera 

Mācību priekšmeta apjoms: 3 KP. 

Mācību priekšmeta mērķis: Sagatavot speciālistu, kas zina un spēj risināt gaisa kustības organizāciju un 
plānošanu saskaņā ar ICAO rekomendācijām 

Mācību priekšmeta uzdevumi: Iemācīt ICAO gaisa kustības organizācijas un plānošanas prasības. Analizēt 
un novērtēt efektivitāti un trūkumus. Izstrādāt priekšlikumus par gaisa kuģu plūsmu plānošanas un 
apkalpošanas koordināciju. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:  
1. А. Филд. Международная практика и обслуживание воздушного движения. М.; «Транспорт», 
2. Правила полетов и обслуживания воздушного движения. Документ № 4444. 3. Стандарты и 
рекомендации ИКАО. 2000. 

Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, praktiskie darbi, kontroldarbi. 

Zināšanu novērtēšana: eksāmens un kontroldarbi. 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi .eksāmens un kontroldarbi - 50%, darbs grupā - 10%, diskusijas 
- 10%, mājas darbi - 20%, nodarbību apmeklēšana - 10%. 

Prasības priekšmeta apguvei: regulāra nodarbību apmeklēšana, mājas darbu un kontroldarbu 
savlaicīga izpilde, piedalīšanās grupu darbā, laikā nokārtots eksāmens. Lekciju materiāla un ieteiktās 
literatūras apgūšana. 

ANOTĀCIJA 

Programmas galvenais saturs paredz: ICAO struktūra, mērķi un uzdevumi. ICAO standarti un 
rekomendācijas. Lidošanas noteikumi. ICAO civīlās aviācijas tiesību principi. Gaisa telpas organizācija, 
lidojumu plānošana un lidojumu raksturotāji. Gaisa kustības apkalpošana. Civīlās un kara aviācijas 
lidojumu koordinācija. 
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Mācību spēks: LARISA ŠESTAKOVA, lektore, ekonomikas maģistre 

Mācību priekšmeta nosaukums: PSIHOLOĢIJA Studiju 
programma: Gaisa satiksmes vadība Studiju profils: 
Gaisa transports Studiju veids: profesionālā studiju 
programma Studiju līmenis: inženiera 

Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP. 

Mācību priekšmeta mērķis: Veidot zināšanas, pieredzi un iemaņas virzienos: personības psiholoģiskajā 
raksturojumā, praktiskās psiholoģijas metodēs un metodikā, saskares psiholioģijā. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: Iegūt pieredzi noteikt profesionālās un personības īpašības ar psiholoģijas 
metodēm, lietot iegūtās zināšanas profesionālajā darbībā un saskarsmē, vadīt savu uzvešanos. 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:  
1. V.Reņģe/Psiholoģija. Personības psiholoģiskās teorijas. Rīga, „Zvaigzne”, 1999.; 
2. А.В.Агратенков Психология на каждый день. М., 1997.; 
3. М.В.Гамезо, И.А.Домашенко. Атлас по психологии.М. 
4. М.Годфруда. Что такое психология? Т.1,2. М. 
5. И.Б.Гоишин. Введение в психологию. 
6. Общая психология (под ред. Е.И.Рогова) 

Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, praktiskie darbi. 

Mācību līdzekļi: diaprojektori, izdales materiāli. 

Zināšanu novērtēšana: mājas darbi, kontroldarbi, eksāmens un ieskaite. 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: eksāmeni un kontroldarbi - 20%, praktiskās nodarbības - 40%, 
mājas darbi - 20%, nodarbību apmeklēšana - 20%. 

Prasības priekšmeta apguvei: regulāra nodarbību apmeklēšana, laikā un labi izpildīti kontroldarbi un 
referāti, piedalīšanās semināros un diskusijās. 

ANOTĀCIJA 

Programmas galvenais saturs atspoguļo: 
• psiholoģiju kā zinātni; 
• psiholoģijas skolas un pētījumu metodes; 
• psiholoģijas struktūru; 
• uzvešanās psiho fizioloģiskais pamatojums; 
• personības emocionālās un gribas īpašības; 
• pašapziņas funkcijas un struktūru; 
• saskarsmes kultūru un personu saskarsmes jautājumus. 
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Mācību spēks: MIHAILS BEILIS, lektors, aeronavigacijas maģistrs 
Mācību priekšmeta nosaukums: LIDOJUMU NODROŠINĀŠANAS RADIO 
IEKĀRTAS 
Studiju programma: Gaisa satiksmes vadīšana 
Studiju profils: Gaisa transports 
Studiju veids: profesionālā studiju programma 
Studiju līmenis: inženiera 

Mācību priekšmeta apjoms: 4KP. 
Mācību priekšmeta mērķis: Iegūt zināšanas par lidojumu nodrošinošām radio iekārtām, aviācijas sakaru 
organizāciju, radiolokācijas un radionavigācijas fizikāliem pamatiem, sarežģītu radioelektronisku sistēmu 
uzbūvi, RES analīzi un novērtēšanu un ieviešanas efektivitāti. 
Mācību priekšmeta uzdevumi: Nostiprināt iemaņas RES izmantošanā un novērtēšanā, to ekspluatācijas 
īpašību aprēķināšanā, optimālā izvietošanā un izmantošanā GSV, navigācijā un lidmašīnu nolaišanās 
vadīšanā.. 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:  
1. А.И.Верещака, П.В.Олянюк. Авиационное оборудование. М,: «Транспорт» 
2. Н.Т.Тучков. Автоматизированные системы и радиоэлектронные средства управления 

воздушным движением. М. «Транспорт» 
3. В.В.Бочкарев, Г.А.Крыжановский, Н.Н.Сухих. Автоматизированное управление 

движением авиационного транспорта. М.: «Транспорт» 
Mācību līdzekļi: diaprojektors, mācību stendi, aerodroma un trenažiera kompleksa iekārta. 
Apmācību metode: lekcijas, praktiskās nodarbības 
Zināšanu novērtēšana: kontroldarbi, kursa darbi, semināri, ieskaite un eksāmens. Priekšmeta apgūšanas 
vērtēšanas principi: ieskaite - 20%, nodarbību apmeklēšana -80%. 
Prasības priekšmeta apguvei: eksāmens - 70%, praktiskās nodarbības - 25%, nodarbību apmeklēšana - 
5%. 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: regulāru nodarbību apmeklēšana, konspekta 
rakstīšana, konroldarbu un kursa darbu rakstīšana, ieskaites un eksāmena kārtošana termiņā..Pareizi ispildīt 
mājas darbus, lasīt un apgūt pamatliteratūru un pepildliteratūru. 

ANOTĀCIJA 

Programmā 5 tēmas. 
Pirmā un otrā tēma apskata lidojumu aviācijas elektrosakaru un radiotehnisko nodrošinājumu organizāciju. 
Trešā un ceturtā tēmā tiek apskatītas aviācijā izmantojamās sakaru, navigācijas un nosēšanās 
radiotehniskās sistēmas. Piektā tēmā izklāstīti GSV radiotehniskie kompleksi un sistēmas. Trešā, ceturtā 
un piektā tēma noslēdzas ar kursa darbu un eksāmenu. 
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Mācību spēks: LUDMILA SAFUANOVA maģistre 

Mācību priekšmeta nosaukums: ANGĻU VALODA UZ TRENAŽIERIEM 
Studiju programma: Gaisa satiksmes vadīšana 
Studiju profils: Gaisa transports 
Studiju veids: profesionālā studiju programma 
Studiju līmenis: inženiera 

Mācību priekšmeta apjoms: 13 KP. 

Mācību priekšmeta mērķis: Apmācīt studentus lietot angļu valodu darbam starptautiskās aviolīnijās saskaņā 
ar ICAO standartiem 

Mācību priekšmeta uzdevumi: Sistematizēt teorētiskās zināšanas, klausīšanās iemaņas darbā uz 
trenažieriem, praksē ātri reaģēt un atbildēt pilotam. 

Priekšmeta mācīšanas metode: praktiskās nodarbības, situāciju analīze. 

Mācību līdzekļi: trenažieris, magnetofons. 

Zināšanu novērtēšana: eksāmens. 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: darbs grupā - 30%, piedalīšanās diskusijās -aktvitāte - 20%, 
nodarbību apmeklēšana - 50%. 

Prasības priekšmeta apguvei: regulāra nodarbību apmeklēšana, piedalīšanās grupu darbā un pārrunās, 
eksāmenu kārtošana termiņā. 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: savlaicīga un pareiza mājas uzdevumu 
izpildīšana, mācību pamatliteratūras lasīšana. 

Plānotās pārrunas: ICAO standartu un prasību īstenošana angļu valodā. 

ANOTĀCIJA 

Galvenais programmas mērķis ir sistematizēt teorētiskās zināšanas, klausīšanās iemaņas 
praktiskajā darbībā uz trenažieriem. Prast ātri reaģēt un dot atbildes dažādās situācijās. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETU APRAKSTU ANOTĀCIJAS 

Mācību spēks: LARISA ŠESTAKOVA, lektore, ekonomikas maģistre 

Mācību priekšmeta nosaukums: FILOZOFIJA Studiju 
programma: Gaisa satiksmes vadība Studiju profils: Gaisa 
transports Studiju veids: profesionālā studiju programma 
Studiju līmenis: inženiera 

Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP. 

Mācību priekšmeta mērķis: Iepazīt vispārējos dabas, sabiedrības, cilvēku attīstības likumus, filozofijas 
pamatkategorijas un jēdzienus, filozofijas struktūru, funkcijas un galvenās koncepcijas. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: Domāšanas kultūras, filozofiskās kultūras un zinātniskā pasaules uzskata 
veidošana; teorētisko zināšanu izmantošana modernās zinātnes un kultūras procesu analīzē. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: Priekšmeta 
mācīšanas metode: lekcijas, praktiskie darbi. 

Mācību līdzekļi: diaprojektori, izdales materiāli. 

Zināšanu novērtēšana: mājas darbi, kontroldarbi, eksāmens un ieskaite. 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: eksāmeni un kontroldarbi - 20%, praktiskās nodarbības - 
40%, mājas darbi - 20%, nodarbību apmeklēšana - 20%. 

Prasības priekšmeta apguvei: regulāra nodarbību apmeklēšana, laikā un labi izpildīti kontroldarbi un 
referāti, piedalīšanās semināros un diskusijās. 

ANOTĀCIJA 

Programmas galvenais saturs atspoguļo: 
• filozofijas struktūru un funkcijas; 
• galvenās folozofijas koncepcijas; 
• vēsturisko skolu un virzienu nozīme filozofijas attīstības dinamikā; 
• filozofijas jēdziens, galvenās kategorijas; 
• dabas, sabiedrības un cilvēka attīstības vispārējā likumība. 



 

 77

un funkcijas grafika konstruēšana; pirmās kārtas diferenciālvienādojumu atrisināšana; eksperimenta 
rezultātu statistiskā apstrāde; empīrisko sadalījumu grafiskā attēlošana 

Mācību priekšmeta apraksts 

Mācību spēks Sofija Negrejeva, dokt. inž., docente Mācību priekšmeta 
nosaukums: Matemātiskā modelēšana 

studiju programma Gaisa Satikmes Kustību Vadība Studiju profils Gaisa 
satikmes kustību vadītājs, dispetčeris 

Studiju veids profesionālā studiju līmenis 
inženieris, dispetčeris 

Mācību priekšmeta apjoms 2 K.P. 
Mācību priekšmeta mērķis Matemātiskas modelēšanas mācību mērķis ir kopējo tehnisku disciplīnu pamatu sagatavošana. 
Matemātika palīdz attīstīt studentu domāšanas kultūru, precizitāti, skaidrību un īsu domas izklāstu. Palīdz sarežģītu 
ekonomisko uzdevumu risināšanā. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: iegūst zināšanas par matemātikas modelēšanas saikni ar tehniskajām zināšanām. Studentiem 
jāprot pareizi formulēt uzdevumu, noteikt galvenos faktorus, salidzinat uzņēmumus un izdevumus, veidot modeli, 
meklēt atrisinājumu un dot realizācijas rekomendāciju. 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literetūras saraksts : 

1. Кремер Н.Ш. Исследование операций в экономике. М.;Банки и биржи, Изд. Обьед. «ЮНИТИ» 
2. Вагнер Г. Основы исследования операций. М.,: (в трех томах, общ. Обьем около 80 п.л.) 
3. Венцель Е.С. Исследования операций: задачи, принципы, методология. М.: Наука. Гл. Редакция 

физико-математической литературы. 
4. Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и 

бизнесе. М.; Финансы и статистика. 

Priekšmeta mācīšanas metode lekcijas, praktiskie darbi, darba grupā. 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi -atzīme 
Radošas spējas attistīt un izmantot matemātikā iegūtas zināšanas praktiskajam darbam Gaisa Satikmes Kustību 
Vadībā 

Vērtējuma "svari" 
• eksāmeni un kontroldarbi 70% 
• darba grupā 5% 
• mājas darbi 20% 
• nodarbību apmeklēšana 5% 

Prasības priekšmeta apguvei Regulāra nodarbību apmeklēšana, mājas darbu un kontroldarbu savlaicīga izpilde, eksāmenu 
kārtošana termiņā. 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kartējam nodarbībām Regulāra nodarbību apmeklēšana, pašdarbība ar lekcijām un grāmatām, 
mājas darbu savlaicīga izpilde. 

Disciplīnas anotācija 
Mācību disciplīnas apguvē studenti iegūst zināšanas par matemātikas modelēšanas saikni ar tehniskajām zināšanām, . 
Studentiem jāprot pareizi formulēt uzdevumu, noteikt galvenos faktorus, salidzinat uzņēmumus un izdevumus, 
veidot modeli, meklēt atrisinājumu un dot realizācijas rekomendāciju. Studentiem jāapguūst matemātisko modeļu 
teorija kā sarežģito sistēmu pētisanas metode. Studentiem jāiepazistas ar operāciju pētišanas teoriju, spēļu teorijas 
pamatiem, imitācijas modelēšanu. 
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Mācību spēks: TATJANA MATVEIČENKO, lektore, ekonomikas maģistre 

Mācību priekšmeta nosaukums: EKONOMISKO MĀCĪBU TEORIJA 
Studiju programma: Gaisa satiksmes vadība 
Studiju profils: Gaisa transports 
Studiju veids: profesionālā studiju programma 
Studiju līmenis: inženiera 

Mācību priekšmeta apjoms: 3 KP. 

Mācību priekšmeta mērķis: Izveidot studentiem vajadzīgās ekonomiskās zināšanas racionālai saimnieciskai 
darbībai ar ierobežotiem ekonomiskiem resursiem un konkrētā tirgus ekonomikas situācijā, kas 
nepieciešamas kā dzinējspēks efektīvai darbībai jebkurā profesionālās darbības sfērā, tajā skaitā arī gaisa 
satiksmes vadīšanā. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: Izklāstīt ekonomiskās teorijas bāzes kategoriju būtību, tirgus ekonomikas un 
ražošanas tirgus darbības likumību, ekonomisko rādītāju aprēķinus un firmas ekonomiskās darbības analīzi, 
makro līmeņa tirgus ekonomikas dabību un likumsakarību. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 

Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, praktiskās nodarbības, semināri. Tehniskie 

līdzekļi un uzskates materiāli: diaprojektors, izdales materiāli. Zināšanu novērtēšana: 

testēšana, mājas darbi, darbs grupā, eksāmens. 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: eksāmeni un kontroldarbi - 40%,darbs grupā - 
30%, 
mājas darbi - 20%, nodarbību apmeklēšana - 10%. 

Prasības priekšmeta apguvei: regulāra nodarbību apmeklēšana, piedalīšanās grupu darbā, laikā nokārtots 
eksāmens. Lekciju materiāla un ieteiktās literatūras apgūšana. 

ANOTĀCIJA 

Ekonomiskās teorijas pamatprincipi un bāzes kategorijas, tirgus ekonomikas galvenie darbības 
principi, makrolīmeņa ekonomisko procesu likumsakarības, valsts loma tirgus ekonomikā, firmas 
darbības galveno ekonomisko rādītāju aprēķina formulas. 
Ekonomiskā pieeja firmas darbības galveno ekonomisko rādītāju analīzē. Galvenie tirgus 
struktūras tipi 
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Mācību spēks: DMITRIJS ULANOVS, docents, inženierdoktors 

Mācību priekšmeta nosaukums: TEORĒTISKĀ MEHĀNIKA 
Studiju programma: Gaisa satiksmes vadība 
Studiju profils: Gaisa transports 
Studiju veids: profesionālā studiju programma 
Studiju līmenis: inženiera 

Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP. 

Mācību priekšmeta mērķis: Izveidot iemaņas mehānisku sistēmu statikas, kinemātikas un dinamikas 
raksturojumos, kā arī zināšanas, kas nepieciešamas inženiera kā dispečera darbā.. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: Iemācīties teorētiskās mehānikas galvenos likumus, izprast debess un 
kosmisko ķermeņu kustības likumības. 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 

1. С.М.Тарг. Краткий курс теоретической механики. М.: «Физматиздат» 
2. А.А.Яблонский. Курс теоретической механики. М.: «Высшая школа» 
3. В.И.Федосеев. Сопротивление материалов. М.: «Госфизматиздат» 

Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, praktiskās nOdarbības, darbs grupā. 

Tehniskie līdzekļi un uzskates materiāli: mācību plakēti, diaprojektors, stendi,izdales materiāli, 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: kontroldarbi,aprēķinu un grafiskie darbi, eksāmens. 

Prasības priekšmeta apguvei: regulāra nodarbību apmeklēšana, piedalīšanās grupu darbā, laikā nokārtots 
eksāmens. Lekciju materiāla un ieteiktās literatūras apgūšana. 

ANOTĀCIJA 

Statika, kinemātika un dinamika - teorētiskās mehānikas galvenās sastāvdaļas. Lietišķā programmas 
sastāvdaļa ir - Materiālu pretestības elementi. Visas programmas nodaļas tiek nostiprinātas ar praktiskiem 
uzdevumiem, kas saistīti ar aviācijas tehniku. Studenti veic aprēķinus par drošu režīmu nodrošināšanu, 
lidmašīnām ar kravu un pasažieriem paceļoties un nolaižoties. Ievērojama vieta programmā atvēlēta slodžu 
aprēķināšanai, lidmašīnai lidojot ārkārtas situācijās. Priekšmeta ietvaros studenti kopā ar mācību spēku veic 
arī zinātniski pētniecisku darbu. 
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Mācību spēks: PJOTRS JOTČENKO, docents 

Mācību priekšmeta nosaukums: GAISA SATIKSMES VADĪBAS 
TEHNOLOĢIJA 
Studiju programma: Gaisa satiksmes vadība 
Studiju profils: Gaisa transports 
Studiju veids: profesionālā studiju programma 
Studiju līmenis: inženiera 

Mācību priekšmeta apjoms: /KP. 

Mācību priekšmeta mērķis: Sagatavot speciālistu, kas spēj risināt dispečera darba tehnoloģijas 
uzdevumus dažādos lidlauku dispečeru punktos. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: Iepazīt lidlauka dokumentu prasības, kas reglamentē lidojumu drošību, 
dispečeru dienesta darba tehnoloģiju. Iemācities vadītgaisa satiksmi lidlauka robežās, gaisa līnijās un 
vietējās gaisa līnijās. 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:  
1. Федеральные Правила. Москва, «Транспорт», 2000.; 
2. Г.А.Крыжановский. Автоматизация процессов УВД. М.: «Транспорт» 
3. Технология работы диспетчеров службы движения. М.: «Транспорт», 2000.; 
4. Правила фразеологии и радиообмена между диспетчером службы движения и 

экипажем. 

Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, semināri, kontroldarbi. 

Zināšanu novērtēšana: eksāmens un kontroldarbi. 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi .eksāmens un kontroldarbi - 50%, darbs grupā - 10%, diskusijas - 
10%, mājas darbi - 20%, nodarbību apmeklēšana - 10%. 

Prasības priekšmeta apguvei: regulāra nodarbību apmeklēšana, mājas darbu un kontroldarbu 
savlaicīga izpilde, piedalīšanās grupu darbā, laikā nokārtots eksāmens. Lekciju materiāla un ieteiktās 
literatūras apgūšana. 

ANOTĀCIJA 

Programmas galvenais saturs paredz: Lidmašinu kustības plānošana un nodrošināšana. Gaisa kustības 
vadīšana gaisa trasēs,  1. un 2. kategorijas vietējās līnijās un veicot aviācijas darbus. GSV starptautiskās 
gaisa līnijās, kā arī īpašos lidojumus. GSV procesu algoritmi. GSV tehnoloģiskie procesi lidlauka robežās. 
Dispečera darbība avārijas situācijās. Dispečera gatavības vērtējums. 
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Mācību spēks: JURUS KIZIMA, profesors, inženierdoktors 

Mācību priekšmeta nosaukums: AVIĀCIJAS TEHNIKAS PAMATI 
Studiju programma: Gaisa satiksmes vadība 
Studiju profils: Gaisa transports 
Studiju veids: profesionālā studiju programma 
Studiju līmenis: inženiera 

Mācību priekšmeta apjoms: 2KP. 

Mācību priekšmeta mērķis: Apgūt lidmašīnu konstrukcijas un to sistēmas, lidojumu režīmus un 
darbību sistēmu atteikumu gadījumos. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: Gaisa kuģu kustības vadīšana un drošu lidojumu nodrošināšana. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:  

1. Ю.И.Кизима. Основы авигационной техники. Рига, РИА 

Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, praktiskie darbi. 

Zināšanu novērtēšana: eksāmens un kontroldarbi. 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi .eksāmens un kontroldarbi - 20%, darbs grupā 
- 40%, piedalīšanās diskusijās - aktivitāte - 0, mājas darbi - 20%, nodarbību apmeklēšana 
- 20%. 

Prasības priekšmeta apguvei: regulāra nodarbību apmeklēšana, mājas darbu un kontroldarbu 
savlaicīga izpilde, piedalīšanās grupu darbā, laikā nokārtots eksāmens. Lekciju materiāla un ieteiktās 
literatūras apgūšana. 

ANOTĀCIJA 

Programmas galvenais saturs paredz:lidmašīnu aeronavigācijas raksturojums un to ietekme uz lidojumu. 
Lidošanas režīmi un lidojumu ierobežojumi. Lidmašīnu stabilitāte un vadāmība. Lidmašīnas komandas un 
dispečeru darbība īpašos lidojumu gadījumos. Iepazīšanās ar aviācijas materiāliem un degvielām un 
ziežvielām. Lidmašīnas planēšanas nodrošinājums. Sistēmu uzbūves un darbības principi, kas nodrošina 
lidojuma, pacelšanās un nolaišanās vadīšanu un drošību, komandas un pasažieru dzīvību un to glābšanu 
avārijas gadījumā. 
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Mācību spēks: lektori: 
LARISA NARBUTOVA, maģistre 
LUDMILA SAFUANOVA, maģistre 
LILIJA MEDVEDEVA, maģistre Mācību priekšmeta 

nosaukums: SPECIĀLĀ ANGĻU VALODA Studiju programma: Gaisa 
satiksmes vadīšana Studiju profils: Gaisa transports Studiju veids: profesionālā 
studiju programma Studiju līmenis: inženiera 

Mācību priekšmeta apjoms: 10 KP. 

Mācību priekšmeta mērķis: Iemācīt vadīt un kontrolēt gaisa satiksmi angļu valodā. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: Pareizi saprast pilota jautājumus un vadīt gaisa kustību atbilstoši 
starptautiskajam standartam ICAO. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:  1. Airspeak, F. A. 
Robertson, 2., The Tacis Programmē ATC Training and Development of Air 
Routes. 3. ATC Course, DFS Consulting, Skvtalk English for Communication, L.F. Levenson and Marti 
Cass 

Mācību līdzekļi: audiomateriāli, videomateriāli, izdales materiāli, trenažieri. 

Apmācību metode: grupas praktiskās nodarbības un uz trenažīeriem. 

Zināšanu novērtēšana: eksāmens un ieskaite. 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: ieskaite - 20%, nodarbību apmeklēšana -80%. 

Prasības priekšmeta apguvei: eksāmens, ieskaite un kontroldarbi - 10%, darbs grupā -50%, piedalīšanās 
diskusijās - 20%,    nodarbību apmeklēšana - 20%. 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: regulāru nodarbību apmeklēšana, piedalīšanās 
grupas darbā, eksāmena kārtošana termiņā.. Katrai nodarbībai nepieciešams izmācīties uzdoto un praktiski 
lietot. 

ANOTĀCIJA 

Programmā koncentrēts frazeoloģiskais un leksiskais materiāls, kas lietojams radiosarunā 
<dispečers - pilots>, kā arī starptautiskās organizācijas ICAO standarti, noteikumi un 
rekomendācijas. 
Lai sasniegtu vajadzīgo zināšanu un iemaņu līmeni programma sadalīta divos posmos, 
kur nostiprina iemaņas ātri un pareizi saprast ekipāžas jautājumus un dot nepieciešamos 
norādījumus lidojuma drošībai. 
Programmā ir - angļu valodas struktūras īpatnības, gramatika um leksika; vajadzīgās 
zināšanas par GSV, meteoroloģiju, lidojumu drošību, GSV darba tehnoloģiju; ICAO 
standarti un rekomendācijas. 
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priekšmeta apraksts 
Mācību spēks Sofija Negrejeva, dokt. inž., docente Mācību priekšmeta nosaukums Augstākā matemātika 

Studiju programma Gaisa Satikmes Kustību Vadība studiju profils Gaisa 
satikmes kustību vadītājs, dispetčeris 

studiju veids profesionālā 
studiju līmenis inženieris, dispetčeris 
Mācību priekšmeta apjoms      9 K.P. pirmajā līmenī - 3 K.P un otrajā, līmenī - 6 K.P. Mācību priekšmeta mērķis Augstākās 
matemātikas mācību mērķis ir kopējo tehniskās disciplīnas "Gaisa satikmes kustību vadība" pamatu sagatavošana. 
Matemātika palīdz    attīstīt studentu domāšanas kultūru, precizitāti, skaidrību un īsu domas izklāstu. Palīdz sarežģītu 
uzdevumu risināšanā. 
Mācību priekšmeta uzdevumi : iegūst zināšanas par matemātikas saikni ar tehniskajām disciplīnām, kompleksajam skaitļiem, 
vektoru algebru, analītisko ģeometriju, funkciju diferenciālrēķiniem, integrāliem un to mehāniskā interpretācija, 
diferenciālvienādojumiem, daudzfaktoru funkcijas, skalārajam un vektoru laukiem, rindām, varbūtību teorijas un 
matemātiskās statistikas elementiem; iegūst praktiskās iemaņas darbības ar vektoriem un matricām; navifācijas 
lineāla izmantošana aprēķinos; figūras laukuma aprēķināšana ar noteiktā integrāla palīdzību; diferenciāla 
pielietojums tuvinātajos aprēķinos; funkcijas pētīšanas algoritms un funkcijas grafika konstruēšana; pirmās kārtas 
diferenciālvienādojumu atrisināšana; eksperimenta rezultātu statistiskā apstrāde; empīrisko sadalījumu grafiskā 
attēlošana. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literetūras saraksts : 

4. Беклимишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. – М., Наука, 

5. Бугров Я. С., Никольский С. М. Дифференциальное и интегральное исчисление. – М., Наука 

6. Венцель Б.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей и её приложения. – М., Наука 
Priekšmeta mācīšanas metode lekcijas, praktiskie darbi, darba grupā. 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi -atzīme 
Radošas spējas attistīt un izmantot matemātikā iegūtas zināšanas praktiskajam darbam ekonomikā. 

Vērtējuma "svari" 
• eksāmeni un kontroldarbi 70% 
• darba grupā 5% 
• mājas darbi 20% 
• nodarbību apmeklēšana 5% 

Prasības priekšmeta apguvei Regulāra nodarbību apmeklēšana, mājas darbu un kontroldarbu savlaicīga izpilde, eksāmenu 
kārtošana termiņā. 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kartējam nodarbībām Regulāra nodarbību apmeklēšana, pašdarbība ar lekcijām un 
grāmatām, mājas darbu savlaicīga izpilde. 

Disciplīnas anotācija 
Mācību disciplīnas apguvē studenti iegūst zināšanas par matemātikas saikni ar fiziku un tehniskajam 
disciplīnām, pamatjēdzieniem par vektoru algebru, analītisko ģeometriju, funkciju diferenciālrēķiniem, 
integrāliem un to mehāniskā interpretācija, diferenciālvienādojumiem, daudzfaktoru funkcijām, skalārajam 
un vektoru laukiem, rindām,varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas elementiem; iegūst praktiskās 
iemaņas darbības ar vektoriem un matricām; navifācijas lineāla izmantošana aprēķinos; figūras laukuma 
aprēķināšana ar noteiktā integrāla palīdzību; diferenciāla pielietojums tuvinātajos aprēķinos; funkcijas 
pētīšanas algoritms un funkcijas grafika konstruēšana; pirmās kārtas diferenciālvienādojumu atrisināšana; 
eksperimenta rezultātu statistiskā apstrāde; empīrisko sadalījumu grafiskā attēlošana. 
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Mācību spēks: DMITRIJS   ULANOVS 

Mācību priekšmeta nosaukums: FIZIKA Studiju 
programma: Gaisa satiksmes vadīšana Studiju profils: 
Gaisa transports Studiju veids: profesionālā studiju 
programma Studiju līmenis: inženiera 

Mācību priekšmeta apjoms: 3KP. 

Mācību priekšmeta mērķis: 1. līmenī iegūt fundamentālās zināšanas un iemaņas, kas 
nepieciešamas GSV speciālistam nepieciešamo speciālo priekšmetu apgūšanai. 2. līmenī 
iemācīties izmantot fizikas likumus un matemātisko aparātu sarežāītu situāciju analīzei 
un lēmumu pieņemšanai. 
Mācību priekšmeta uzdevumi: Iemācīties modernās fizikas pamatlikumus, apgūt iemaņas 
fizikālo lielumu mērīšanas tehnikā, iegūt pieredzi rezultātu analīze un novērtēšanā. 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts : 
Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, praktiskās nodarbības, laboratorijas darbi. 
Mācību līdzekli: mācību maketi, diaprojektori, laboratorijas stendi. 
Zināšanu novērtēšana: kontroldarbi, kolokviji, ieskaites, eksāmeni. 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: praktiskās nodarbības - 15%, laboratorijas 
darbu kolokviji - 10%, nodarbību apmeklēšana - 5%, eksāmeni - 70%. 

Prasības priekšmeta apguvei: regulāra nodarbību apmeklēšana, lekciju konspekta 
rakstīšana, savlaicīga kontroldarbu izpildīšana, kolokviju kārtošana, ieskaites un 
eksāmeni. 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: savlaicīga un pareiza mājas 
uzdevumu izpildīšana, mācību pamat litteratūras lasīšana. 

ANOTĀCIJA Mācību priekšmetam ir 6 nodaias. 1. un 2. nodaīā 
izklāstīti mehānikas, elektrostatikas un elektromagnētisma pamati. 3. nodaīā apskatīta svārstību un viīņu 
fizika. Pirmo trīs nodaiu sastāvā āetri laboratorijas darbi un tā nobeidzas ar eksāmenu. 4. nodaīā veltīta 
vielas kvantu īpašību izmaiņām - siltuma izstarojumiem un optikas kvantu pamatam. 5. un 6. nodaīā ietverti 
temati par kvantu mehāniku un atomfiziku, molekulārās fizikas pamatiem, atomkodola termodinamiku un 
elementārām daīiņām. Pēdējās tris nodaiās tiek izpildīti 5 laboratorijas darbui nu kurss beidzas ar eksāmenu 
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Mācību spēks: IVANS KUZŅECOVS, inženierdoktors, docents 

PJOTRS JOTČENKO, docents 

Mācību priekšmeta nosaukums: GAISA SATIKSMES VADĪBAS TEORIJA Studiju programma: 
Gaisa satiksmes vadība Studiju profils: Gaisa transports 
Studiju veids: profesionālā studiju programma Studiju 
līmenis: inženiera 

Mācību priekšmeta apjoms: 4 KP. 

Mācību priekšmeta mērķis: Sagatavot speciālistu, kas spēj risināt GSV procesus un sastādīt tā 
modelēšanas algoritmus. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: Iemācīt lidojumu drošības reglamentējošo dokumentu prasības. Iegūt 
pieredzi GSV procesu efektivitātes rādītāju formalizācijai. Risināt raksturīgākos GSV procesu uzdevumus. 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:  
1. Федералъные Правила. Москва. «Транспорт», 2000,; 
2. Г.А.Крыжановский. Введение в прикладную теорию УВД. М.: «Транспорт» 
3. Г.А.Крыжановский. Автоматизация процессов УВД. М.: «Транспорт» 
4. Исследование операции. Задачи, принципы, методология. 

Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, semināri, kursa projekts. 

Zināšanu novērtēšana: eksāmens un kontroldarbi, kursa projekts. 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi /eksāmens un kontroldarbi - 50%, darbs grupā - 10%, diskusijas 
- 10%, mājas darbi - 20%, nodarbību apmeklēšana - 20%. 

Prasības priekšmeta apguvei: regulāra nodarbību apmeklēšana, mājas darbu un kontroldarbu savlaicīga 
izpilde, piedalīšanās grupu darbā, laikā nokārtots eksāmens. Kursa projekts. Lekciju materiāla un ieteiktās 
literatūras apgūšana. 

ANOTĀCIJA 

Programmas galvenais saturs paredz: GSV sistēmas raksturojums. GSV sistēmas struktūra. GSV sistēmas 
funkcionēšanas etapi. GSV sistēmas vienkāršo kontūru procesi. GSV zonu darbības procesu modelēšana. 
GSV sistēmas procesu pētījumi. GSV procesu optimizācija nenoteiktības apstākļos. 
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Mācību spēks: LARISA ŠESTAKOVA, lektore, ekonomikas maģistre 

Mācību priekšmeta nosaukums: KULTUROLOĢIJA Studiju 
programma: Gaisa satiksmes vadība Studiju profils: Gaisa 
transports Studiju veids: profesionālā studiju programma Studiju 
līmenis: inženiera 

Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP. 

Mācību priekšmeta mērķis: Likvidēt pretrunas <cilvēks-tehnika>, <cilvēks-daba>, samazināt inženieru 
darbības negatīvās sociālās un tikumiskās sekas, veidot īpašības adekvāti novērtēt pareizo lēmumu 
pieņemšanu kritiskās situācijās, aktualizēt inženieru profesijas domu. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: Veidot bāzes un atslēgas jēdzienus, kas veido pamatu kultūras fenomena 
saprašanai. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 

Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, praktiskie darbi. Mācību 

līdzekļi: diaprojektori, izdales materiāli. 

Zināšanu novērtēšana: mājas darbi, kontroldarbi, ieskaite. 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: ieskaite un kontroldarbi - 20%, praktiskās nodarbības - 
40%, mājas darbi - 20%, nodarbību apmeklēšana - 20%. 

Prasības priekšmeta apguvei: regulāra nodarbību apmeklēšana, laikā un labi izpildīti kontroldarbi un 
referāti, piedalīšanās semināros un diskusijās. 

ANOTĀCIJA 

Programmas galvenais saturs atspoguļo: 
• kultūras būtību un jēgu; 
• kultūras tipoloģiju; 
• kultūras sociālo dinamiku; 
• kultūras valodu; 
• mākslu kā kultūras fenomenu; 
• tehniku kā kultūras sociālo parādību; 
• civilizāciju un kultūru. 
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Mācību spēks: lektori: 
LARISA NARBUTOVA, maģistre 
LUDMILA SAFUANOVA, maģistre 
LILIJA MEDVEDEVA, maģistre Mācību 

priekšmeta nosaukums: ANGĻU VALODA Studiju programma: 
Gaisa satiksmes vadīšana Studiju profils: Gaisa transports 
Studiju veids: profesionālā studiju programma Studiju līmenis: 
inženiera 

Mācību priekšmeta apjoms: fOKP. 

Mācību priekšmeta mērķis: Attīstīt sarunu iemaņas starptautisko aviolīniju komerciālai darbībai. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: Apgūt darbu ar starptautisko organizāciju dokumentiem, iemācīties lietišķo 
angļu sarunvalodu. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 1. BBC Business 
English, Roger Owen, . 2. Business Objectives, Vichi Hollet, Oxford Universitv 
Press, 3. Cambridge Universitv Press. 

Mācību līdzekļi: magnetofons, videomagnetofons, izdales materiāli. 

Apmācību metode: praktiskās nodarbības, lietišķās spēles, apmācību videokurss. 

Zināšanu novērtēšana: eksāmens un ieskaite. 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: ieskaite - 20%, nodarbību apmeklēšana -80%. 

Prasības priekšmeta apguvei: eksāmens un ieskaite - 10%, darbs grupā - 50%, piedalīšanās 20%,    
nodarbību apmeklēšana - 20%. 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: regulāru nodarbību apmeklēšana, 
piedalīšanās grupas darbā, eksāmena kārtošana termiņā.. 

ANOTĀCIJA 

Papildinājums programmai <Speciālā angļu valoda> paredz aviācijas speciālistiem sarunāties ar ārzemju 
partnesiem , risinot lietišķus un komercionālus jautājumus. Programma paredz dot lietišķo sarunu pamatus, 
lai speciālists varētu sarunāties bez tulka. Programmā ietver - lietišķa mutiska dialoga pamatus, lietišķā 
sarakste un pārrunas, līgumu sastādīšana, lietišķās informācijas apstrādi uz datora un izmantojot biroja 
tehniku, uzņēmuma reklāma. Lai to sasniegtu izmanto vingrinājumus praktisku sarunu iemaņu veidošanai, 
vingrinājumus lietišķas informācijas sagatavošanai, lietišķas saskarsmes video kursu, vēstuli rakstīšanas 
iemaņas, 
Profesionāli orientētā programma dod iespēju aviācijas darbiniekiem sazināties lietišķiem partneriem un 
brīvi lietot lietišķo literatūru angļu valodā. 
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Mācību speks:IVANS KUZŅECOVS, inženierdoktors, docents PJOTRS 
JOTČENKO, docents 

Mācību priekšmeta nosaukums: GSV AUTOMATIZĒTĀS VADĪBAS 
SISTĒMAS 
Studiju programma: Gaisa satiksmes vadība 
Studiju profils: Gaisa transports 
Studiju veids: profesionālā studiju programma 
Studiju līmenis: inženiera 

Mācību priekšmeta apjoms: 3 KP. 

Mācību priekšmeta mērķis: Sagatavot speciālistu, kas spēj risināt GSV automatizētās vadības uzdevumus. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: Iepazīt GSV automatizētās vadības procesus. Zināt lidlauku un rajonu 
GSV automatizētās vadības sistēmas dispečeru darbu 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 
1. Т.Г.Анодина, А.А.Кузнецов, Е.Д.Маркович. Автоматизация управлением воздушным 

движением. М.: «Транспорт» 
2. Н.Т.Тучков. Автоматизированные системы и радиоэлектронные средства УВД. 
М.: «Транспорт» 

Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, praktiskie darbi, kontroldarbi. 

Zināšanu novērtēšana: eksāmens un kontroldarbi. 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi:eksāmens un kontroldarbi - 50%, darbs grupā - 10%, diskusijas - 
10%, mājas darbi - 20%, nodarbību apmeklēšana - 10%. 

Prasības priekšmeta apguvei: regulāra nodarbību apmeklēšana, mājas darbu un kontroldarbu 
savlaicīga izpilde, piedalīšanās grupu darbā, laikā nokārtots eksāmens. Lekciju materiāla un ieteiktās 
literatūras apgūšana. 

ANOTĀCIJA 

Programmas galvenais saturs paredz: GSV automatizēto procesu pamati. Lidlauku, mezglu un rajonu 
automatizētie vadīšanas sistēmas un dispečeru darba tehnoloģija. GSV automatizācijas procesu principi. 
Automatizēto sistēmu struktūra. Automatizēto sistēmu informācijas nodrošināšana un piegādāšana. 
Automatizēto sistēmu organizācija un personāla nodrošināšana. Automatizēto sistēmu darbības efektivitāte 
un drošums. Automatizēto sistēmu attīstības perspektīves. 
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Mācību spēks: PJOTRS JOTČENKO, docents 

Mācību priekšmeta nosaukums: LIDLAUKU EKSPLUATĀCIJA UN GAISA 
PĀRVADĀJUMU ORGANIZĀCIJA 
Studiju programma: Gaisa satiksmes vadība 
Studiju profils: Gaisa transports 
Studiju veids: profesionālā studiju programma 
Studiju līmenis: inženiera 

Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP. 

Mācību priekšmeta mērķis: Sagatavot speciālistu, kas spēj risināt lidlauka ekspluatācijas un gaisa 
pārvadājumu organizācijas jautājumus. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: Iepazīt lidlauka ekspluatācijas dokumentu prasības, lidmašīnu skrejceļa 
bremzēšanas noteikumus, tā piemērotību lidmašīnu pieņemšanai un izlidošanai. Pasažieru, kravas un pasta 
komerciālā darba formas un metodes . 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 
1. Воздушный кодекс РФ. М.: «Транспорт» 
2. В.С.Шайкевич, Л.И.Ефиманко. Особенности коммерческой эксплуатации международных 

воздушных линий. М.: МИИГА 
3. ПРАПИ. Правила расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими ВС 

в РФ. М.: ОАО «Авиаздат» 

Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, semināri, kontroldarbi. 

Zināšanu novērtēšana: eksāmens un kontroldarbi. 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi .eksāmens un kontroldarbi - 50%, darbs grupā - 10%, diskusijas - 
10%, mājas darbi - 20%, nodarbību apmeklēšana - 20%. 

Prasības priekšmeta apguvei: regulāra nodarbību apmeklēšana, mājas darbu un kontroldarbu 
savlaicīga izpilde, piedalīšanās grupu darbā, laikā nokārtots eksāmens. Kursa projekts. Lekciju 
materiāla un ieteiktās literatūras apgūšana. 

ANOTĀCIJA 

Programmas galvenais saturs paredz: Lidlaika galvenie elementi. 
Lidlauku klasifikācija, to marķēšanas elementi. Lidlauku uzturēšanas īpatnības ziemā un 
vasarā. Bremzēšanas nosacījumu noteikšanas paņēmieni. 
Gaisa pārvadājumu tirgus konjunktūra. Lidmašīnu kustības saraksta satādīšanas principi. 
Pasažieru,   kravas  un  pasta  pārvadājumu  komerciālās   darba   formas   un  metodes. 
Komerciālā darbība starptautiskās gaisa līnijās. 
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Mācību spēks: MIHAILS KAROĻS 
Mācību priekšmeta nosaukums: ELEKRTOTEHNIKA UN 
RADIOELEKTRONIKA 
Studiju programma: Gaisa satiksmes vadīšana 
Studiju profils: Gaisa transports 
Studiju veids: profesionālā studiju programma 
Studiju līmenis: inženiera 

Mācību priekšmeta apjoms: 6 KP. 

Mācību priekšmeta mērķis: Iegūt modernos radiotehnikas pamatus, kas nepieciešami speciālista 
profesionālai darbībai. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: Apgūt iemaņas zināšanu izmantošanai gaisa satiksmes vadības tehnoloģisko 
procesu izpildīšanai. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 
1. А.Н.Аблин и др. Электротехника. Учебник для ВУЗов. М.: «Агар» 
2. В.А.Пряшников. Электроника. М.: «Корена принц» 
3. К.Ф.Ибрагим. Основы электронной техники. М.: «Мир» 

Mācību līdzekļi: Stendi, aparatūra, mērīšanas un kontroles iekārtas un instrumenti. 

Apmācību metode: klasiskā, lekcijas, laboratorijas un praktiskie darbi. 

Zināšanu novērtēšana: kontroldarbi, kolokviji, ieskaites un eksāmens. 90% - praktiskie darbi. 

Prasības priekšmeta apguvei: apmeklēt praktiskās nodarbības -100%. 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: regulāru nodarbību apmeklēšana, apgūstamā 
materiāla konspekta rakstīšana.Pareizi izpildīt mājas darbus, lasīt un apgūt pamatliteratūru un 
papildliteratūru. 

ANOTĀCIJA 

Programmā : elektriskais lauks, elektriskās ķēdes, radioantēnas, radioraidītāji un uztvērēji.Iemaņas ar 
darbā ar vienkāršākām iekārtām. Nelineārās ķēdes, gaisa satiksmes vadīšanas radioiekārtas. Iemaņas darbā 
ar aerodroma radiolokācijas iekārtām. 
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Mācību spēks: JURUS KIZIMA, profesors, inženierdoktors 

Mācību priekšmeta nosaukums: TĒLOTĀJA ĢEOMETRIJA UN 
INŽENIERGRAFIKA 
Studiju programma: Gaisa satiksmes vadība 
Studiju profils: Gaisa transports 
Studiju veids: profesionālā studiju programma 
Studiju līmenis: inženiera 

Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP. 

Mācību priekšmeta mērķis: Apgūt uzdevumu risināšanas metodes, nosakot   objekta kustību un 
telpisko stāvokli ar ģeometrijas grafiskiem paņēmieniem 

Mācību priekšmeta uzdevumi: Attīstīt telpisko iztēli, iemācīt plaknē attēlot ģeomertiskus ķermeņus, iemācī 
tehniskās rasēšanas pamatus. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 1 

Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, praktiskie darbi. 

Zināšanu novērtēšana: eksāmens un kontroldarbi. 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi:oksāmens un kontroldarbi - 20%, darbs grupā - 30%, mājas 
darbi - 30%, nodarbību apmeklēšana - 20%. 

Prasības priekšmeta apguvei: regulāra nodarbību apmeklēšana, mājas darbu un kontroldarbu 
savlaicīga izpilde, piedalīšanās grupu darbā, laikā nokārtots eksāmens. Lekciju materiāla un ieteiktās 
literatūras apgūšana. 

ANOTĀCIJA 

Programmas galvenais saturs paredz:ģeometrisku formu projicēšanas metodes uz plaknes, 
kompleksa rasējuma zīmēšana. Plakņu pēdas. Ģeomertisku formu šķēlumi, izklājumi. 
Konstruktoru piederumi un dokumentācija. Rasējumu izpildīšanas kārtība. Detaļu un mezglu 
rasējumi. Mehāniskās, hidrauliskās un elektriskās shēmas 

+
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priekšmeta apraksts 

Mācību spēks Sofija Negrejeva, dokt. inž., docente Mācību 
priekšmeta nosaukums Augstākā matemātika 

Studiju programma Gaisa Satikmes Kustību Vadība Studiju profils Gaisa 
satikmes kustību vadītājs, dispetčeris 

studiju veids profesionālā Studiju līmenis 
inženieris, dispetčeris 

Mācību priekšmeta apjoms       S K.P. 

Mācību priekšmeta mērķis Augstākās matemātikas mācību mērķis ir kopējo tehniskās disciplīnas "Gaisa satikmes 
kustību vadība" pamatu sagatavošana. Matemātika palīdz attīstīt studentu domāšanas kultūru, precizitāti, skaidrību un 
īsu domas izklāstu. Palīdz sarežģītu uzdevumu risināšanā. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: iegūst zināšanas par matemātikas saikni ar tehniskajām disciplīnām, kompleksajam skaitļiem, 
vektoru algebru, analītisko ģeometriju, funkciju diferenciālrēķiniem, integrāliem un to mehāniskā interpretācija, 
diferenciālvienādojumiem, daudzfaktoru funkcijas, skalārajam un vektoru laukiem, rindām, varbūtību teorijas un 
matemātiskās statistikas elementiem; iegūst praktiskās iemaņas darbības ar vektoriem un matricām; navifācijas 
lineāla izmantošana aprēķinos; figūras laukuma aprēķināšana ar noteiktā integrāla palīdzību; diferenciāla 
pielietojums tuvinātajos aprēķinos; funkcijas pētīšanas algoritms un funkcijas grafika konstruēšana; pirmās kārtas 
diferenciālvienādojumu atrisināšana; eksperimenta rezultātu statistiskā apstrāde; empīrisko sadalījumu grafiskā 
attēlošana. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literetūras saraksts : 

1. Беклимишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. –М., Наука 

2. Бугров Я.С., Никольский С.М. Дифференциальное и интегральное исчесление. – М., Наука 

3. Венцель Б.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей и её приложения. – М., Наука 
Priekšmeta mācīšanas metode lekcijas, praktiskie darbi, darba grupā. 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi -atzīme 
Radošas spējas attistīt un izmantot matemātikā iegūtas zināšanas praktiskajam darbam ekonomikā. 

Vērtējuma "svari" 
• eksāmeni un kontroldarbi 70% 

• darba grupā 5% 
• mājas darbi 20% 
• nodarbību apmeklēšana 5% 

Prasības priekšmeta apguvei Regulāra nodarbību apmeklēšana, mājas darbu un kontroldarbu savlaicīga izpilde, eksāmenu 
kārtošana termiņā. 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kartējam nodarbībām Regulāra nodarbību apmeklēšana, pašdarbība ar lekcijām un grāmatām, 
mājas darbu savlaicīga izpilde. 

Disciplīnas anotācija 
Mācību disciplīnas apguvē studenti iegūst zināšanas par matemātikas saikni ar fiziku un tehniskajam disciplīnām, 
pamatjēdzieniem par vektoru algebru, analītisko ģeometriju, funkciju diferenciālrēķiniem, integrāliem un to 
mehāniskā interpretācija, diferenciālvienādojumiem, daudzfaktoru funkcijām, skalārajam un vektoru laukiem, 
rindām,varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas elementiem; iegūst praktiskās iemaņas darbības ar vektoriem 
un matricām; navifācijas lineāla izmantošana aprēķinos; figūras laukuma aprēķināšana ar noteiktā integrāla 
palīdzību; diferenciāla pielietojums tuvinātajos aprēķinos; funkcijas pētīšanas algoritms 
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Mācību spēks:   Vladimirs Makkovejevs, aeronavigacijas maģistrs, lektors 

Mācību priekšmeta nosaukums: PRAKSE UZ TRENAŽIERIEM 
Studiju programma: Gaisa satiksmes vadība 
Studiju profils: Gaisa transports 
Studiju veids: profesionālā studiju programma 
Studiju līmenis: inženiera 

Mācību priekšmeta apjoms: i3nedēļas. 

Mācību priekšmeta mērķis un uzdevuni: Iegūt prasmi un iemaņas: dežūras maiņai; radioapmaiņas leksikā 
starp lidmašīnas komandu un dipečeri; prognozēt un novērtēt stāvokli gaisā ar grafiskās kontroles metodi; 
potenciālās konfliktu situācijas atrisināšanā ar teorētiskiem aprēķiniem 

Priekšmeta mācīšanas metode: prakse. Zināšanu 

novērtēšana: ieskaite. 

ANOTĀCIJA 

Pēc trenažieru tehnoloģiskās prakses studentam: Jāzina 
- lidlauka rajona lidojumu nodrošinošā instrukcija; 
- GSV organizācija lidlaukā un gaisa līnijās; 
- sadarbība starp dispečeru punktiem un lidlauka dienestiem; 
- radioapmaiņas frazeoloģija un likumi angļu valodā; 

- GSV īpatnības ar ārzemju lidmašīnām gaisa telpā. Jāprot 
- plānot un nodrošināt lidojumus; 

 

- vadīt lidmašīnu kustību, tām izlidojot, ielidojot un esot lidojumā, kā arī vadīt lidojumu režīmus un 
to ierobežojumus, analizēt un novērtēt situāciju gaisā, izmantojot radiolokācijas un procedūras 
kontroles metodes un plāna informācijas analīzi; 

- pieņemt lēmumus GSV gadījumos, kad ir pilnīga un daļēja informācija; 
- noteikt lidmašīnu pacelšanās un nosēšanās kārtību; 
- atrisināt iespējamās konfliktu situācijas. 
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Mācību spēks: Vladimirs Makkovejevs, aeronavigacijas maģistrs, lektors 

Mācību priekšmeta nosaukums: IEVADS SPECIALITĀTĒ 
Studiju programma: Gaisa satiksmes vadīšana 
Studiju profils: Gaisa transports 
Studiju veids: profesionālā studiju programma 
Studiju līmenis: inženiera 

Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP. 

Mācību priekšmeta mērķis: Iepazīstināt studentus ar izvēlēto specialitāti, tā lomu un vietu civīlā aviācijā. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: Iepazīstināt ar specialitātes reglamentējošo dokumentāciju. 

Mācību grāmatas un izmantotā literatūra: 

Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, semināri 

Zināšanu novērtēšana: ieskaite. 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: ieskaite - 50%, darbs grupā   - 10%, nodarbību 
apmeklēšana - 10%, piedalīšanās diskusijās - 10%, mājas darbi - 20%. 

Prasības priekšmeta apguvei: regulāra nodarbību apmeklēšana, piedalīšanās grupu darbā un pārrunās, 
ieskaites kārtošana termiņā. 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: savlaicīga un pareiza mājas uzdevumu 
izpildīšana, mācību pamatliteratūras lasīšana. 

Plānotās pārrunas: Iepazīšanās ar aviācijas dispečera profesiju un tā lomu lidojumu drošības 
nodrošināšanai civilajā aviācijā. 

ANOTĀCIJA 

Darba programmā ir: 
- Ievads. Vispārējie nosacījumi. Termini un apzīmējumi. 
- Profesionālās darbības pamati. 
- Lidojumu drošības teorētiskais pamatojums. 
- Lidojumu nodrošināšna. 
- Gaisa satiksmes vadīšana. 
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Mācību spēks:  Vladimirs Makkovejevs, aeronavigacijas maģistrs, lektors 

Mācību priekšmeta nosaukums: GAISA NAVIGĀCIJA - NODARBĪBAS UZ 
TRENAŽIERIEM 
Studiju programma: Gaisa satiksmes vadība 
Studiju profils: Gaisa transports 
Studiju veids: profesionālā studiju programma 
Studiju līmenis: inženiera 

Mācību priekšmeta apjoms: āKP. 

Mācību priekšmeta mērķis: Sagatavot speciālistu, kas spējīgs risināt gaisa satiksmes uzdevumus dažādos 
rajonos un zonās. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: Apgūt drošu lidojumu reglamentējošos dokumentus un tos izmantot, izpildot 
trenažiera uzdevumus. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:  

1. М.А.черный, Н.Ф.Миронов и др. Справочник. Воздушная навигация. М.: «Транспорт» 

Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, praktiskie darbi. Mācību 

līdzekļi: specializētais stūrmaņa trenažieris. Zināšanu novērtēšana: 

lidojuma uzdevumi, ieskaite. 

Prasības priekšmeta apguvei: regulāra nodarbību apmeklēšana, laikā nokārtota ieskaite 

ANOTĀCIJA 

Programmas galvenais saturs paredz praktisko sagatavošanu uz stūrmaņa trenažiera. Risinot praktisko 
sagatavošanu, paredzēta, t. s., sagatavošana uz zemes un sagatavošana lidojumā. 
Apmācība organizēta individuāli režīmos, ko no vadības pults iestāda instruktors. Pēc katra "lidojuma" 
instruktors iztirzā studenta darbību, dot savu vērtējumu un uzdot nākošo uzdevumu. 
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Mācību spēks: Vladimirs Makkovejevs, aeronavigacijas maģistrs, lektors 

Mācību priekšmeta nosaukums: PRAKSE AVIĀCIJAS UZŅĒMUMOS 
Studiju programma: Gaisa satiksmes vadība 
Studiju profils: Gaisa transports 
Studiju veids: profesionālā studiju programma 
Studiju līmenis: inženiera 

Mācību priekšmeta apjoms: 18 nedēļas. 

Mācību priekšmeta mērķis un uzdevuni: Teorētisko zināšanu nostiprināšana un padziļināšana un to praktiska 
izmantošana izpildot dispečera darbu aviācijas uzņēmumā. Iepazīšanās ar aviācijas uzņēmuma struktūru un 
dienestiem, nepieciešamās pieredzes iegūšana, strādājot dispečeru punktos. 

Priekšmeta mācīšanas metode: prakse. 

Zināšanu novērtēšana: ieskaite. 

ANOTĀCIJA Pēc tehnoloģiskās 
prakses pirmā etapa izpildes studentam: jāzina: 

• lidlauka kustības dienesta struktūra un darba organizācija; 
• lidlauka dispečera punkta izvietojums un iekārta; 
• lidojumu plānošanas, organizēšanas un nodrošināšnas kārtība; 

jāprot: 
• nodrošināt lidmašīnas komandas (ekipāžas) gatavības kontroli pirms lidojuma; 
• sagatavot dispečera dokumentāciju. 

Pēc tehnoloģiskās prakses otrā etapa izpildes studentam: jāzina: 
• dispečeru dienesta gaisa satiksmes vadīšanas tehnoloģija starptautiskajās trasēs un GSV 

īpatnības īpašos lidojumu gadījumos; 
• lidojumu organizēšanas un drošibas nodrošināšanas nosacījumus; 

• vispārīgas  ziņas  par  lidlaukiem,   gaisa  satiksmes   un  lidmašīnu  plūsmu apkalpošanu un 
organizēšanu. 

• jābūt 
iemaņām: 

• izmantot lidojumu likumus un GSV; 
• izsniegt dispečera atļauju izlidot; 
• analizēt meteoroloģiskos apstākļus un stāvokli gaisā; 

• aprēķināt konfliktu situāciju kritērijus gaisā un atrisināt potenciālās konfliktu situācijas; 
• kārtot un noformēt dispečera darba dokumentāciju; 

• reģistrēt situāciju gaisā izmantojot palīglīdzekļus (grafikas, stripus, tabulu ešelonātorus). 
jāprot: 

• pārbaudīt lidmašīnas komandas gatavību lidojumam un noformēt dispečera atļauju izlidot; 
• sastādīt diennakts lidojumu plānu un nodrošināt lidojumus pēc šī plāna; 



 

 97

Mācību spēks: Alla Kajevcenko 

Mācību priekšmeta nosaukums: AVIĀCIJAS METEOROLOĢIJA 
Studiju programma: Gaisa satiksmes vadība 
Studiju profils: Gaisa transports 
Studiju veids: profesionālā studiju programma 
Studiju līmenis: inženiera 

Mācību priekšmeta apjoms: 3 KP. 

Mācību priekšmeta mērķis: Sagatavot speciālistu, kas zina un spēj risināt kidojumu nodrošinošus 
meteoroloģiskus uzdevumus. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: Iepazīstināt ar zemes atmosfēru, atmosfērā notiekošajiem procesiem un to 
ietekmi uz gaisa kuģu lidojumu. Meteoroloģisko apstākļu maiņa uz zemes un gaisā. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:  
1. П.Д.Астаченко. Авиационная метеорология. М.: «Транспорт» 
2. Учебный авиационный метеоатлас. Л.: «Гидрометиздат» 
3. Международные коды. METAR и TAF., 
4. Наставления по метеообеспечению в гражданской авиации. М.: 
«Транспорт» 

Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, semunāri. 

Zināšanu novērtēšana: eksāmens un kontroldarbi. 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi .eksāmens un kontroldarbi - 50%, darbs grupā - 10%, diskusijas - 
10%, mājas darbi - 20%, nodarbību apmeklēšana - 10%. 

Prasības priekšmeta apguvei: regulāra nodarbību apmeklēšana, mājas darbu un kontroldarbu 
savlaicīga izpilde, piedalīšanās grupu darbā, laikā nokārtots eksāmens. Lekciju materiāla un ieteiktās 
literatūras apgūšana. 

ANOTĀCIJA 

Priekšmeta programmā: Atmosfēras uzbūve un sastāvs, gaisa temperatūra, atmosfēras spiediens. Vējš un 
ietekme uz lidojumu. Mitrums, mākoņi, nokrišņi un to ietekme uz lidojumu. Redzamība un tās ietekme uz 
nolaišanos un pacelšanos. 
Laika apstākļu apraksts lidojuma nodrošināšanai. Meteoroloģisko apstākļu ietekme uz lidmašīnām lielos 
augstumos. Aerosimptomatiskie materiāli un to analīze.Civīlās aviācijas laika dienesta organizācija. 
Lidojumu nodrošināšana, starptautiekie kodi, izmaiņas un papildinājumi. 
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Mācību spēks:   Leonids Plevako 
ekonomikas doktors, profesors 

Mācību priekšmeta nosaukums: RAŽOŠANAS EKONOMIKA 
Studiju programma: Gaisa satiksmes vadība 
Studiju profils: Gaisa transports 
Studiju veids: profesionālā studiju programma 
Studiju līmenis: inženiera 

Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP. 

Mācību priekšmeta mērķis: Veidot speciālistā ekonomisko domāšanu un stabīlas zināšanas 
civīlās aviācijas ekonomikas jomā transporta nozarē kopumā , kā arī daudznozaru uzņēmumā, 
kas darbojās tirgus ekonomikas vidē. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: Iepazīstināt ar tirgus ekonomikas principiem civīlās aviācijas nozarē. 
Ražošanas jaudu funkcionēšana un efektīva izmantošana. 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:  
1. Е.В.Костромилина. Экономика Гражданской авиации. Учебное пособие. М.: РИО МГТУГА 
2. Й.Ворст, П.Ревентлоу. Экономика фирмы. М.: «Высшая школа» 

Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, semunāri, praktiskie darbi, kursa darbs. Tehniskie 

līdzekļi un uzskates materiāli: diaprojektors, izdales materiāli. 

Zināšanu novērtēšana: eksāmens, kursa darbs, aprēķina un grafiskie darbi. 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi .-eksāmens - 65%, grafiskie darbi - 15%, kursa darbs - 15%, darbs 
semināru grupā - 5%. 

Prasības priekšmeta apguvei: regulāra nodarbību apmeklēšana, mājas darbu un kontroldarbu 
savlaicīga izpilde, aprēķinu grafisko darbu izpilde, piedalīšanās grupu darbā, laikā nokārtots eksāmens. 
Lekciju materiāla un ieteiktās literatūras apgūšana. 

ANOTĀCIJA Priekšmeta programmā: Civīlās aviācijas ekonomika.Transporta 
uzņēmējdarbība un ražošana. Civīlās aviācijas ražošanas organizācija. Civīlās aviācijas uzņēmumu 
pamatkapitāls un apgrozības līdzekļi. Civīlās aviācijas darba organizācija un darba algas. Aviācijas 
pārvadājumu pašizmaksas noteikšana, tarifi. Civīlās aviācijas uzņēmumu ieņēmumu un peļņas noteikšana 
un rentabilitāte. Aviācijas uzņēmumu stratēģiskās attīstības problēmas, tehnikas ekspluatācijas efektivitāte, 
kapitālieguldījumu efektivitātes aprēķina metodika. Paredzēti divi aprēķinu darbi - <Firmas pamatkapitāls 
un apgrozības līdzekļi>, <Firmas ieņēmumi, izdevumi un peļņa>, kā arī kura darbs -<Kapitālieguldījumu 
ekonomiskās efektivitātes novērtējums>. 
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Mācību spēks:  Larisa Šestakova, leKtore 

Mācību priekšmeta nosaukums: POLITOLOĢIJA Studiju 
programma: Gaisa satiksmes vadīšana Studiju profils: Gaisa 
transports Studiju veids: profesionālā studiju programma 
Studiju līmenis: inženiera 

Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP. 
Mācību priekšmeta mērķis: Iepazītināt ar pasaulē notiekošiem procesiem; pārstāvēt un 
aizstāvēt savas intereses, ievērojot sabiedrības intereses un tiesības. 
Mācību priekšmeta uzdevumi: Apgūt nepieciešamās zināšanas un iemaņas politikā, 
analizēt sabiedrībā notiekošos politiskos procesus, palīdzēt jaunajiem speciālistiem 
apzināt savu vietu un lomu sabiedrībā, kā arī zināt savas tiesības un pienākumus. 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts. 

1. А.С.Панарин. Политология. Учебник. М.: «Проспект» 
2. В.П.Пугачев. Введение в политологию. Учебник для ВУЗов. М.: «Проспект» 

Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, semināri... 
Zināšanu novērtēšana: ieskaite. 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: ieskaite un kontroldarbi - 40%, piedalīšanās 
diskusijās - 15%, darbs grupā - 15%, mājas darbi un projekti - 20%, nodarbību 
apmeklēšana - 10 %. 

Prasības priekšmeta apguvei: regulāra nodarbību apmeklēšana, savlaicīga kontroldarbu un referātu 
izpildīšana, piedalīšanās grupu darbā un diskusijās. 

ANOTĀCIJA Mācību priekšmeta POLITOLOĢIJA programmā 
paredzētas 46 stundas, no kurām 30 ir lekcijām, bet 16 stundas praktiskajām nodarbībām. Programmā dots 
praktisko nodarbību tematu saraksts. Programmā ir 11 tēmas: 

• kursa rašanās un veidošanās robežzīmes; 
• vēstures mācīšanas civilizētais un formāciju paņēmiens; 
• politika, politiskie procesi un attiecības; 

 

• vara kā sabiedriskās dzīves parādība; 
• sabiedrības politiskā sistēma; 
• demokrātijas jēdziens, tā formas, modernās demokrātijas īpatnības; 
• valsts, tās galvenie institūti un funkcijas; 
• pilsoniskās sabiedrības galvenie raksturotāji, problēmas; 
• politiskās elites koncepcijas 
• politiekie līderi, to galvenās kncepcijas; 

• politiskā kultūra, tās būtība un funkcijas, sabiedrības un politiskās sistēmas modenizācija; 
• politiskās socializācijas problēmas. 
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Mācību spēks: Larisa Narbutova, aeronavigācijas maģistre, lektore Mācību priekšmeta 
nosaukums: LIETVEDĪBA, komunikācija Studiju programma: Gaisa 
satiksmes vadība Studiju profils: Gaisa transports Studiju veids: 
profesionālā studiju programma Studiju līmenis: inženiera 

Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP. 

Mācību priekšmeta mērķis: Lietvedības normu un likumu zināšana, prasme sastādīt galvenos 
lietvedības ražošanas un zinātnisko dokumentāciju, arhīva dokumentu glabāšanas kārtība. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: Iepazīstināt ar lietvedības pamatiem, galveno dokumentu saturu un veidiem, 
zinātniskās un mācību dokumentācijas noformēšanu, ieejošo un izejošo dokumentu sastādīšanu un lietišķo 
korespondenci. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:   
1. D.Behmane.Lietvedības dokumenti. Rīga: "Pētergailis," 
2. В.Андреева. Делопроизводство. Требования к документообороту фирмы. М.: Интел-Синтез. 
3. Деловая переписка с иностранными фирмами. Практическое пособие. М.: «Имидж» 

Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, semināri, praktiskie darbi,grupu darbs, situāciju analīze, diskusijas. 

Mācību /žiize&//.\diaprojektors, plakāti, izdales materiāli. 

Zināšanu novērtēšana: kontroldarbi, darbs grupā,mājas darbi, eksāmens. 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: ieskaite un kontroldarbi - 20%, darbs grupā -40%, aktivitāte 
diskusijās - 10%, mājas darbi un projekti - 20%, nodarbību apmeklēšana -10%. 

Prasības priekšmeta apguvei: regulāra nodarbību apmeklēšana, lekciju konspekta 
pierakstīšana, savlaicīga kontroldarbu un mājas darbu izpilde, darbs grupā, eksāmena 
kārtošana. 
Lai sagatavotos kārtējām nodarbībām, nepieciešama lekciju materiāla lasīšana, mācību 
literatūras lasīšana, uzdevumu izpildīšana. 

ANOTĀCIJA 

Mācibu priekšmeta programmā 3 nodaļas. Pirmajā nodaļā <Lietvedība> apskatīta lietvedības dokumentācija 
un dokumentu glabāšanas organizācija arhīvā. Otrā nodaļa <Lietišķā komerckorespondence> veltīta 
korespondencei un starptautisko lietišķo vēstuļu struktūrai. Trešā nodaļā <Zinātniskās un mācību 
dokumentācijas noformēšana> izklāstīti zinātniskās un mācību dokumentācijas veidu un to noformēšana. 
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Mācību spēks   Aleksandrs Fatijevskis 

Mācību priekšmeta nosaukums: INFORMĀTIKA Studiju 
programma: Gaisa satiksmes vadība Studiju profils: gaisa 
transports Studiju veids: profesionālā studiju programma 
Studiju līmenis:inženiera 

Mācību priekšmeta apjoms: 4 KP. 

Mācību priekšmeta mērķis: Iepazīstināt ar PC darbības principiem un izmantošanu, teksta redaktoru un 
algritmu un programmu izstrādāšanu.. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: Iemācīt studentiem brīvi rīkoties ar PC, satādot dažādus dokumentus un 
programmas.. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 1. C. Šlihta, V. Šlihta, 
Pamati darbam ar personālo datoru, Rīga, 2. T. Romanovskis, Pirmās nodarbības ar 
datoru "Datkom". 

Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, semināri, situāciju analīze. 

Zināšanu novērtēšana: mājas darbi, kontroldarbi, darbs grupā, eksāmens. 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: eksāmens un kontroldarbi - 80%,darbs grupā - 10%, nodarbību 
apmeklēšana - 10%. 

Prasības priekšmeta apguvei: 100% nodarbību apmeklēšana, lekciju konspektu rakstīšana laikā un labi 
izpildīti kontroldarbi un referāti, piedalīšanās grupu darbā, semināros un diskusijās, ieskaites kārtošana, 
patstāvīgais darbs ar PC. Lai sagatavotos kārtējām nodarbībām, nepieciešams rūpīgi lasīt uzdoto literatūru un 
lekciju materiālu. 

ANOTĀCIJA 

Programmas galvenai saturs: PC pamata darbības principi. PC programmas izvēle noteiktu uzdevumu 
risināšanai. Failu sistēma, darbības uzsākšana un PC izlādēšana. Window 'a programmas un darbs ar tām. 
Notepad lietošana dokumentu sagatavošanai. Darbs ar failiem un uzdevumiem. PC programmu drošības 
palielināšana. Datoru tīmekļa klasifikācija un apraksts. Teksta procesoru (redaktora) lietošana. Dokumentu 
sagatavošana un radīšana. PC izmantošanas iespēju daudzveidība. Algoritmu sastādīšana un anaīze. PC 
programmas izvēle konkrētai situācijai. Inženierproblēmu risināšanas lineāro programmu izstrādāšana un 
lietošana. Nozaru programmu izstrādāšana un lietošana. Ciklisko programmu izstrādāšana un lietošana. 
Inženierprogrammu izstrādāšana un lietošana. 
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Mācību spēks Valentina Dambrane, lektore 

Mācību priekšmeta nosaukums: TIESĪBU PAMATI Studiju 
profiramma: Gaisa satiksmes vadība Studiju profils: gaisa 
transports Studiju veids: profesionālā studiju programma 
Studiju līmenis:inženiera 

Mācību priekšmeta apjoms: 2KP. 

Mācību priekšmeta mērķis: Iepazīstināt ar dažādu nozaru tiesībām, mācību par valsti un tiesībām. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: Apbruņot studentus ar zināšanām par likumiem un tiesībām, kas aptver visas 
sabiedrības galvenās darbības sfēras un nostiprināt attiecīgās spējas. 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:   
1. Конституция ЛР от 15.02.1922.; 
2. Конституционный Закон о государственном статусе ЛР от 21.08.1991.; 
3. Уголовный Закон ЛР от 17.06.1998.; 
4. А.Венгеров, З.Гафуров. Теория государства и права. М.: «Юрист» 
5. Общая теория государства и права. Учебник под ред. В.Лазарева. М.: «Юрист» 

Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, semināri, praktiskie darbi, grupu darbs, situāciju analīze. 

Zināšanu novērtēšana: mājas darbi, kontroldarbi, darbs grupā, eksāmens. 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: eksāmens un kontroldarbi - 20%,darbs grupā - 50%, 
piedalīšanās diskusijās - 10%, mājas darbi - 10%, nodarbību apmeklēšana - 10%. 

Prasības priekšmeta apguvei: regulāra nodarbību apmeklēšana, lekciju konspektu rakstīšana laikā un 
labi izpildīti kontroldarbi un referāti, piedalīšanās grupu darbā, semināros un diskusijās, ieskaites 
kārtošana. Lai sagatavotos kārtējām nodarbībām, nepieciešams rūpīgi lasīt uzdoto literatūru un lekciju 
materiālu. 

ANOTĀCIJA 

Programmas galveno saturu atspoguļo astoņas nodaļas: 
1. Tiesību jēdziens. 
2. Konstitucionālās tiesības. 
3. Administratīvās tiesības. 
4. Civiltiesības. 
5. Saimniecisko tiesību pamati. 
6. Preču likumi. 
7. Civiltiesību process un saimnieciskā tiesvedība. 
8. Kriminālo likumu p amati. 
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Mācību spēks: Pjotrs Iotčenko 

Mācību priekšmeta nosaukums: STARPTAUTISKĀS GAISA TIESĪBAS 
Studiju programma: Gaisa satiksmes vadība 
Studiju profils: Gaisa transports 
Studiju veids: profesionālā studiju programma 
Studiju līmenis: inženiera 

Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP. 

Mācību priekšmeta mērķis: Informēt speciālistu par starptautisko gaisa tiesību pamatj 
autājumiem. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: Iepazīstināt ar starptautisko gaisa tiesību funkcijām un būtību un 
starptautiskā gaisa transporta tiesību regulējošiem jautājumiem.. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:  
1. П.Н.Бирюков. международное право. Учебное пособие. М.: «Юрист», 1999.; 
2. К.К.Козаев. Международное воздушное право и его роль в обеспечении безопасности 

международных воздушных сообщений. Учебное пособие. Рига, Ю.Н.Малеев. 
Международное воздушное право. 

Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, semināri. 

Zināšanu novērtēšana: eksāmens un kontroldarbi. 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi:eksāmens - 70%, kontroldarbi - 20%, darbs semināru grupā - 
10%. 

Prasības priekšmeta apguvei: regulāra nodarbību apmeklēšana, mājas darbu un kontroldarbu 
savlaicīga izpilde, piedalīšanās grupu darbā, laikā nokārtots eksāmens. Lekciju materiāla un ieteiktās 
literatūras apgūšana. 

ANOTĀCIJA 

Priekšmeta programmā: Starptautisko tiesību pamati. Starptautiskās gaisa tiesības būtība, avoti un tiesību 
normas. Starptautisko lidojumu un komercpārvadājumu tiesiskie jautājumi starptautiskās gaisa trasēs. 
Civīlās aviācijas starptautiskās organizācijas 
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Mācību spēks: Pjotrs Iotčenko, aeronavigacijas maģistrs 

Mācību priekšmeta nosaukums: LIDOJUMU ORGANIZĀCIJA 
Studiju programma: Gaisa satiksmes vadība 
Studiju profils: Gaisa transports 
Studiju veids: profesionālā studiju programma 
Studiju līmenis: inženiera 

Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP. 

Mācību priekšmeta mērķis: Sagatavot speciālistu, kas spējīgs risināt gaisa satiksmes uzdevumus uz zemes 
un gaisā. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: Apgūt drošu lidojumu reglamentējošos dokumentus par lidojumu 
organizāciju, lidmašīnas komandas veidošanu, lidojumu kontroli un lidojumu organizācijas analīzi. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 

Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, semināri. 

Zināšanu novērtēšana: ieskaite un kontroldarbi. 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi:ieskaite un kontroldarbi - 50%, darbs grupā -10%, piedalīšanās 
diskusijās - aktivitāte - 10%, mājas darbi - 20%, nodarbību apmeklēšana - 10%. 

Prasības priekšmeta apguvei: regulāra nodarbību apmeklēšana, laikā nokārtota ieskaite 

ANOTĀCIJA 

Programmas galvenais saturs paredz: lidojumu organizācijas plānošanu, lidmašīnu komandas 
profesionālu sagatavošanu, lidmašīnu komandas komplektēšanu un pielaišanu lidojumam, 
komandas pirmslidojuma sagatavošana, lidojumu analīzi un metodisko darbu. 
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Mācību spēks: Jaņina Stroue, lektore 
Mācību priekšmeta nosaukums: LATVIEŠU VALODA UN LATVIJAS 
KULTŪRA 
Studiju programma: Gaisa satiksmes vadīšana 
Studiju profils: Gaisa transports 
Studiju veids: profesionālā studiju programma 
Studiju līmenis: inženiera 

Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP. 
Mācību priekšmeta mērķis: Sniegt latviešu valodas zināšanas profesionālā līmenī. Mācību priekšmeta 
uzdevumi: Brīvi sarunāties un pareizi noformēt dokumentus latviešu valodā.. 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 1. Dialogs - 1., 2. dana, darba burtnīca, 
izdevniecība SI 1998. 2. B. Gružāne, A. Jenča, B. Sproģis Latviešu valodas gramatika. 
3. Latviešu valodas literārā vārdnīca. 4. Latviešu - krievu, krievu - latviešu vārdnīca, r., 1990. 5. Literatūra 
11. klasei, Literatūra 12. klasei, izdevn. Zvaigzne, 1996. Apmācību metode: lekcijas, praktiskās nodarbības, 
darbs grupā, diskusijas, situāciju analīze, tulkošanas prakse. 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: eksāmeni un kontroldarbi - 10%, darbs grupā - 50%, 
piedalīšanās diskusijās - 20%, nodarbību apmeklēšana - 20%. Prasības priekšmeta apguvei: regulāra 
nodarbību apmeklēšana, piedalīšanās grupu darbā, eksāmenu kārtošana termiņā. 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: intensīvi apgūt jaunos vārdus, studēt 
literatūru, vingrinājumi pareizai izrunai, klausīšanās un rakstīšanas prasmju apguve. 

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: 25 temati, piemēram: Izvēlētā profesija, 
galvenās iezīmes un raksturīgās iezīmes tajā; Izglītība Latvijā.; Mācīšanās iespējas Rīgā.: Biznesā 
izmantojamā literatūra un lietišķie raksti u.c. 

ANOTĀCIJA 

1. Pārskats par Latvijas Republikas izveidi, kultūrvēsturi, pašreizējo valstisko un sociāli 
ekonomisko stāvokli. 

LR ģeogrāfiskais izvietojums, teritorija, iedzīvotāji, daba, ekonomika, reliģijas. 
Pirmās vēsturiskās ziņas par Baltijas reģiona iedzīvotājiem. 
Latvijas tauta cittautu iekarotāju jūgā (13.-19. g.s.) 
Latvijas tautas nacionālā atmoda un neatkarības atgūšana (!(. - 20. g.s.). 
LR starp pasaules kariem (20. un 30. gadi). 
Latvija 2. Pasaules kara laikā. 
Sabiedriski politiskie un sociāli ekonomiskie procesi Latvijā PSRS sastāvā (1945. 
- 1988.g.g.). 
Treša nacionāla atmoda un neatkarības atkalatgušana (1988. - 1993. g.g.). 
Pašreizējās izglītības, kultūras, zinātnes un jaunatnes problēmas LR. Māksla, 
sports, sadzīves kultūra. 

2. Latviešu valodas elementārās prasmes apguve. 
Latviešu valodas gramatika Sarunu 
valoda. 
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Mācību spēks: Vladimirs Makkovejevs, aeronavigācijas maģistrs, lektors 
Mācību priekšmeta nosaukums: GSV UZ TRENAZ1ĒRIEM (individuālā 
sagatavošana) 
Studiju programma: Gaisa satiksmes vadīšana 
Studiju profils: Gaisa transports 
Studiju veids: profesionālā studiju programma 
Studiju līmenis: inženiera 

Mācību priekšmeta apjoms:  9 KP. 
Mācību priekšmeta mērķis: Iemācīt: plānot un nodrošināt lidojumus; analizēt un novērtēt 
stāvokli gaisā ar dažādām GSV metodēm; paredzēt iespējamās konflikta situācijas; 
pieņemt lēmumus pilnīgas un nepilnīgas inforācijas gadījumos; ievērot uzdevumu 
risināšanas prioritātes; ievērot informācijas apmaiņas kārtību ar citām dispečeru pultīm 
un lidlauka dienestiem , kas nodrošina lidojumus. 
Mācību priekšmeta uzdevumi: Iegūt; iemaņas dežūras maiņai; lietot radioapmaiņas 
frazeoloģiju ar dispečeriem un lidmašīnu komandām; noteikt lidmašīnu atrašanās vietu 
radiosakaru un indikatora traucējumu gadījumos; ievērot lidmašīnu tehniskos 
raksturojumus, dodot komandas par lidojumu režīmu maiņu. 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:  
1. Технологии работы диспетчеров. М.: «Воздушный транспорт» 
2. Наставление по производству полетов. М.: «Воздушный транспорт» 
3. Инструкция по производству полетов в районе аэродрома. «Рижский институт 

аэронавигации».2000 
4. Правила и фразеология радиообмена при выполнении полетов. Москва, «Воздушный транспорт» 
5. Рекомендации по действиям специалистов службы движения при особых случаях в полете. 

Москва. «Воздушный транспорт» 
Mācību līdzekļi: PC. 
Apmācību metode: lekcijas,instruktāža, praktiskās nodarbības, nodarbību izvērtēšana. 

Zināšanu novērtēšana: testi,ieskaites, eksāmens. 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: praktiskās nodarbības - 100%, nodarbību apmeklēšana - 100%, 
ieskaite, eksāmens. 

Prasības priekšmeta apguvei: apmeklēt praktiskās nodarbības -100%. Prasības studentiem, lai sagatavotos 
kārtējām nodarbībām: regulāru nodarbību apmeklēšana, apgūstamā materiāla konspekta rakstīšana.Pareizi 
izpildīt mājas darbus, lasīt un apgūt pamatliteratūru un papildliteratūru. 

ANOTĀCIJA 

Programmā 7 uzdevumi. 
Pirmajā uzdevumā tiek veidotas iemaņas lidmašīnas vietas noteikšanā un informācijas nodošanā tālāk. 
Otrajā uzdevumā - iemaņas lidmašīnas vadīšanā iespējamās konflikta situācijās labos laika apstākļos. 
Trešais uzdevums paredz lidmašīnas vadīšanu konflikta situācijās sliktos laika apstākļos ar lidmašīnas 
novadīšanu uz rezerves aerodromu. Ceturtajā uzdevumā sarežģitāki lidojuma apstākļi - lidmašīnas 
apledošana, mētāšana, vēja ietekme un negaiss. Sestais uzdevums - GSV lidojot nozaru lidmašīnām. 
Septītais uzdevums - GSV inertiem reisiem. Visi uzdevumi noslēdzas ar ieskaiti un gala pārbaudījums ir 
eksāmens. 
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Mācību spēks: Vladimirs Makkovejevs, aeronavigācijas maģistrs, lektors 

Mācību priekšmeta nosaukums: LIDOJUMU DROŠĪBA 
Studiju programma: Gaisa satiksmes vadība 
Studiju profils: Gaisa transports 
Studiju veids: profesionālā studiju programma 
Studiju līmenis: inženiera 

Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP. 

Mācību priekšmeta mērķis: Sagatavot speciālistu lidojumu organizēšanai gaisā un uz 
zemes. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: Iepazīstināt ar dokumentiem lidojumu nodrošināšanai, 
lidmašīnu komandas formēšanai un lidojumu kvalitātes kontrolei un analīzei.. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 
1. Воздушный Кодекс РФ.М.: «Транспорт» 
2. М.Сакач. Безопасность полетов. Учебник. М.: «Воздушный транспорт» 
3. Правила расследования авиационных происшествий. М.: ОАО «Авиаиздат» 
4. Наставления по организации полетов. М.: «Воздушный транспорт» 

Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, semunāri. 

Zināšanu novērtēšana: eksāmens un kontroldarbi. 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi:eksāmens un kontroldarbi - 50%, darbs grupā - 
10%, diskusijas - 10%, mājas darbi un projekti - 20%, nodarbību apmeklēšana - 10%. 

Prasības priekšmeta apguvei: regulāra nodarbību apmeklēšana, mājas darbu un 
kontroldarbu savlaicīga izpilde, piedalīšanās grupu darbā, laikā nokārtots eksāmens. 
Lekciju materiāla un ieteiktās literatūras apgūšana. 

ANOTĀCIJA 

Priekšmeta programmā: Lidojumu drošības organizācija. Lidojumu drošības teorētiskais 
pamatojums. Lidojumu drošība un cilvēciskais faktors. Lidojumu normēšana un 
sertifikācijas elementi. Lidojumu tehniskā nodrošināšana. Tehnisko līdzekļu izmantošana 
lidojumu kontrolei un reģistrācijai.Lidojumu glābšanas un avārijas darbi un izmeklēšana. 
Profilaktiskā darbība. 

 

 

 

 

 
MĀCĪBSPĒKU CV 
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CURRICULUM  VITAE 

Valentīna 
Dambrāne 
100842-10434 

Krievija /Dzimšanas vieta/ 

Rīga, Lokomotīves iela 86, dz. 49 
/Deklarētā dzīves vieta/ 

Rīga, Lokomotīves iela 86, dz. 49 
/Faktiskā dzīves vieta/ 

Darba vietas adrese: 
Rīgas Aeronavigācijas institūts Mežkalnu 
iela 9, Rīga, LV-1058 Tālrunis: 7667831 
Fakss: 7667831 e-mail 

Izglītība: 
 

Pamat                     studijas, 
maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra).Mācību iestāde, 
valsts 

Studiju laiks Specialitāte Zinātniskais grāds 
kvalifikācija 

Sverdlovskas 
juridiskais 
institūts 

1970. -1975. Jurists-tiesībvedis  

Zinātniskā un pedagoģiskā darbība: 

■ Pedagoģiskais darbs: 
No 1964. g. - krievu valoda un literatūra; No 1975. g. -
juridiskas disciplīnas. 

■ Mācību disciplīnas: 
Darba tiesības; LR komerctieslbas; Uzņēmējdarbības tiesiskā regulēšana; Saimniecības 

(uzņēmējdarbības) tiesības; Administratīvas tiesības; Starptautiskas transporta tiesības; Tiesību pamati; 
Tiesību teorijas pamati; Publiskas un privātas tiesības; Valsts un tiesību teorija; Satversmes tiesības. 

■ Pētnieciskā darbība: 
Komentāri darba Likumam - 2006. g. 
Administratīvā pieredze: 
Pārvalde "Zapriba" arbitrāžas galvenā arbitra Firma "SIDO" galvenā speciāliste tiesību jautājumos. 

Nozīmīgākās publikācijas: 
«CBOH   6n3Hec»   -   pielikums   pie   žurnāla   «KoMMepcaHT   BajīTHK»   (27 publicējumi); " Tiesību 
pamati" - lekciju konspekts RAI studentiem. 

 

Citas aktivitātes: 
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Piedalīšanās profesionālās organizācijās: Juristu Asociācijas locekle. 

Konferences: 
Piedalījās 5 konferences. 

Valodu zināšanas: 
 

 Lasītprasme Rakstitprasme Runāt prasme
Teicami Labi Vidēji Teicami Labi Vidēji Teicami Labi Vidēji 

Latviešu valoda  * *  *
Krievu valoda * * *  
Vācu valoda    
Angļu valoda  * *  *
          

/V. Dambrāne/ 
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^CURRICULUM VITAE 

Name, surname: larisa Narbutova 
Address 2-63 Atputas $tr Riga 
Telephone: (+371)7 62 66 63 
Date of birth: 12.09.1953 

Education: Latvian University "English language and literature" 1976 

Advanced 
Professional 
Courses: Sheremetyevo Training Center "ATC Phraseology" 1980 

Certificate for Computer Skills at Riga Institute of Civil Aviation    1986 
Certificate 'Technical English" at SAS Flight Academy; 1993 
Certificate "Technical English" at Lufthansa 
Technical Trafning Center 1995 

Academic Degree:       Master of Science In Aeronautics 1998 

Work Experience:      Riga Technical School for Air Traffic Controllers- 
Riga Aeronautical Institute 1979-2001 

Conducted Training Programs: 
1. Radio telephony communication 
* 2. Business English for Aviation 

3. International Transportation Management 

English Courses 

Conducted: LATAVIA English for 
cablncrew 1991English for 
maintenance (in co-operation with'  

North West Airlines) 1994 
CONCORS English for Pilots 1994,1998 
RAF-AVIA English for pilots 1993   2Q00 
INVERSIA English for pilots 1992 
MONGOLIAN AIRLINES English for pilots 1993 
LUFTVAFFE base airport Bonn/Koln Technical English 
for maintenance 1995 
AEROFLOT Technical English for maintenance, avionics 1996-1998 
ATC advanced courses for: controllers from Yakutiya, Kazahstan, 
Ukraine, Russia, Moldovia, Kirgizstan 1991-1998 

Publications:              English for ATC simulator training   . 1986 
English Radio Telephony Phraseology *    1998 
Specialized Training of Technical English for Aviation 1995 
English for Air travel 1999 
English for Aeronautical document handling 2000 

Relevant 
Information: Computer Skills 

i Perfect Latvian language Skills 
.' • ■ ' . *      . ■ ■ ' * ■    ' • ■ ' . '  ' •      ■"'.'■     • ■ • 
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CURRICULUM  VITAE 

Igors Petuhovs 
140765-10718 

Rīga /dzimšanas 
vieta/ 

Brantkalna 17-54, LV - 1082, Rīga 
/Deklarētā vieta/ 

Brantkalna 17-54, LV - 1082, Rīga 
/Faktiskā dzīves vieta/ 

Darba vietas adrese: 
Rīgas Aeronavigācijas institūts 
Mežkalnu iela 9, Rīga, LV-1058 
Tālrunis: 7667831 Fakss: 7667831 
e-mail 

Izglītība 
 

 Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra 
(aspirantūra).Māclbu iestāde, 
valsts 

Studiju laiks Specialitāte Zinātniskais 
grāds,kvalifikācija 

 RIICA 1982-1988 aviācija Inženieris-
maķanikis 

 Maģistratūra RAU 1996-1997 aviācija Inženier-ziņatnu 
maģistrs 

 Doktorantūra 
RTU Latvija 

2004-.... aviācija  

     

Zinātniskā kvalifikācija 
 

Zinātniskā padome, iestāde, 
valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais grāds Diploma Nr.   1 

Zin.pad.RAU, Rīga 1997 Avia-
inženieru 

Inženier-ziņatnu 
maģistrs 

JV2001540 

     
     
     

Zinātniskā un pedagoģiskā darbība 

Pedagoģiskais darbs - 
no 01.12.2003 Rīgas Aeronavigacijas Institūts 
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Mācību disciplīnas - 
„Starptatiskie pārvadājumu organizācija" 

Pētnieciskā darbība - 
„Logistikas pamati" „Transporta loģistika" 
„Kravas un kravu pārvadājumi" 
„Komercdarbība transporta" 

Administratīvā pieredze - 
Prorektora palīgs RAI, Latgales filiāles vadītājs 

Nozīmīgākās publikācijas - 
IlvGjiHKarjHH  no  TeMe  Hccjie;ryeMOH  B ^OKTOPCKOH pa6oTe  B  HavHHOM 
c6opHHKe Pn^KCKoro TexHHHecKoro yHHBepcHTeTa 

Citas aktivitātes 

Piedalīšanās profesionālās organizācijās - HeT 

Konferences - vnacrae B 44,45 Me)K)ziyHapo(a;HBix HayHHLix      K0H(ļ)epeim;n5ix pTy 

Valodu zināšanas 

 

  Lasltprasme Rakstitprasme Runātprasme         
Teicami Labi Vidēji Teicami Labi Vidēji Teicami Labi Vidēji

........ Latviešu valoda + +   +
 Krievu valoda +   +   +   
 Vācu valoda    
 Angļu valoda  +   +   +  
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CURRICULUM   VITAE 

Vārds: Uzvārds: 
SOFJA NEGREJEVA 
Dzimšanas vieta: Personas kods: .* , 
Rīga 241149-10114 
Darba vietas adrese: Deklarētā dzīves vieta: 
Rīgas Aeronavigācijas institūts Rīga, Daugavgrīvas iela 68a -28, 
Mežkalnu iela 9, Rīga, LV-1058 LV-1007 
Fakss: 7667831 Faktiskā dzīves vieta: 
Tālrunis: 7667831 Rīga, Daugavgrīvas iela 68a -28, 
E pasts: fizteh@Iza.lv LV-1007 

Tālrunis: 7453282 

Izglītība 
 

 Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra).Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Zinātniskais ; grāds, 
kvalifikācija 

 

 LU, fizikas un matemātikas fakultāte 1967 -1972 fiziķis Augstākā 
izglītība 

 

 aspirantūra 
Latvijā, 
LZA Polimēru mehānikas 
institūts 

1985-1988 Polimēru 
mehānika 

tehnisko 
zinātņu 
kandidāte 

 

Zinātniskā kvalifikācija 
 

 Zinātniskā padome, 
iestāde, valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais grāds Diploma "Nr.  ļ 

 Latvija 1990.g. Polimēru tehnisko KD 
   mehānika zinātņu 

kandidāte 
030075 

 Latvija 1992.g. Organoplasta Inženierdoktore ED 
   izstrādājumu 

porainības 
diagnostika ar 
siltumaktivitātes 
palīdzību 

Dr.sc.ing. 000019 

Zinātniskā un pedagoģiskā darbība 

Pedagoģiskais darbs: 
Rīgas Aeronavigācijas institūts, Docente no 1991- 

Mācību disciplīnas: 

mailto:fizteh@Iza.lv
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1. Augstākā matemātika 
2. Augstākā matemātika ekonomistiem 
3. Finansu matemātika 
4. Matemātiska modelēšana 
5. Varbutteorija 

Pētnieciskā darbība - 

Administratīvā pieredze - 

Starptautiskā komerckoledža vaditaja, Rīga 1994-2002 

Citas aktivitātes 

Piedalīšanās profesionālās organizācijās 

Konferences - Eight international conference on mechanics of composite materiāls. Rlga-93 

Valodu zināšanas 
 

 Lasitprasme Rakstitprasme Runatprasme  
Teicami Labi Vidēji Teicami Labi Vidēji Teicami Labi Vidēji

Latviešu valoda  + +  + 
Krievu valoda +  + +  
Vācu valoda     
Angļu valoda  + + .  + 
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CURRICULUM   VITAE 

Sergejs 
Seļgovs 
250955-11256 

Ukraina 
/Dzimšanas vieta/ 

Dzeņu 3, dz. 100, Rīga 
/Deklarētā dzīves vieta/ 

Dzeņu 3, dz. 100, Rīga 
/Faktiskā dzīves vieta/ 

Darba vietas adrese: 
Rīgas Aeronavigācijas 
Mežkalnu iela 9, Rīga, LV-105 8 
Tālrunis: 7667831 
Fakss: 7667831 
e-mail 

Izglītība: 
 

Pamat                    studijas, 
maģistrantOra, doktorantflra 
(aspirantura).Mācību iestāde, 
valsts 

Studiju laiks Specialitāte Zinātniskais grāds 
kvalifikācija 

Rīgas civilas aviācijas 
inženieru institūts 

1972. -1977. Gaisa transporta 
ekonomika un 
organizācija

inženieris-
ekonomists 

RAU 1993.-1995. Ekonomika eķon. zinātņu 
maģistrs _________

Zinātniskā kvalifikācija: 
 

Zinātniskā padome, 
iestāde, valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds 

Diploma Nr. 

     
     

Zinātniskā un pedagoģiskā darbība: 

Pedagoģiskais darbs: 
01.01.81. - 31.08.94. Rīgas civilas aviācijas inženieru institūts - asistents; 
01.09.94. - 04.10.99. RAU - lektors; 
05.10.99. - 01.06.2002. TSI - lektors; 
kopš 01.09.2002. RAI - lektors. 
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■ Mācību disciplīnas: 
Biznesa pamati; 
Transporta sistēmas un transporta ģeogrāfija; 
Transporta ekonomika; 
Transporta mezgli un termināli. 

■ Pētnieciskā darbība: 
Transporta līdzekļu ekonomiskā novērtēšana. 

. 

Citas aktivitātes: 

■     Konferences: 
ISI,2000.g. 

Valodu zināšanas: 
 

 Lasitprasme Rakstītprasme Runāt prasme
Teicami Labi Vidēji Teicami Labi Vidēji Teicami Labi Vidēji

Latviešu valoda  *    *   *
Krievu valoda * * *  
Vācu valoda   *       
Angļu valoda          
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CURRICULUM  VITAE 

Aleksandrs 
Fatijevskis 
170152-10520 

Krievija r 
/Dzimšanas vieta/ 

Rīga, Daugavpils iela 49, dz.16 
LV-1003 
/Deklarētā dzīves vieta/ 

Rīga, Daugavpils iela 49, dz.16 
LV-1003 
/Faktiskā dzīves vieta/ 

Darba vietas adrese: 
Rīgas Aeronavigācijas institūts Mežkalnu 
iela 9, Rīga, LV-1058 Tālrunis: 7667831 
Fakss: 7667831 

Izglītība un zinātniskā kvalifikāciia: 
 

 Zinātniskā padome, 
iestāde, valsts 

Gads Zinātniskais grāds Diploma Nr. 

 Moscow Power 
Engineering 
institute 

1977.  B-IJV2 
379330 

 Moscow Phisical- 1990. Candidate of <DMJV« 
 Tehnical institute  Sciences of 

Phvsics 
040079 

 Rīgas       Tehniskās 1992. Inženierzinātņu B-DJV2 
 universitātes  doktora 

zinātnisko 
grāds 

000417 

Specialitāte, aizņemamais amats: 
Aerokosmiski sistēmu galvenais inženieris LHMA. 

Zinātniskā un pedagoģiskā darbība: 

1978. - 1991. - Krievija, Maskava - Zinātņu akadēmija; 
1984. - 1985. - Krievija - MEI - lektors; 
1986. - 1990. - Krievija - Fiz.-tehn. Institūts - lektors-pasniedzējs; 
1993. - 1995. - Zviedrija - DEC, SMHI; 
1991. - 2003. - Latvian Hydro meteorological Agencv; 
No 2001. g. - Rīgas aeronavigācijas institūts - lektors. 



 

 119

Mācību disciplīnas: 

Informātika; Informatīvas tehnoloģijas. 

Nozīmīgākās publikācijas: 
23 publicējumi ir zinātniskos žurnālos. 

Valodu zināšanas: 
 

 Lasītprasme Rakstītprasme Runāt prasme
Teicami Labi Vidēji Teicami Labi Vidēji Teicami Labi Vidēji  1

Latviešu valoda  *    *  *  
Krievu valoda * * *  
Vācu valoda  * *  *
Angļu valoda  * *  *
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CURRICULUM   VITAE 
Dmitrijs Ulanov 
100239-10752 

KF Tulas pils 
/dzimšanas vieta/ 

Rīga, Valdeķu 62-156 f 
/Deklarētā vieta/ 

Rīga, Valdeķu 62-156 
/Faktiskā dzīves vieta/ 

Darba vietas adrese: 
Rīgas Aeronavigācijas institūts 
Mežkalnu iela 9, Rīga, LV-1058 
Tālrunis: 7667831 Fakss: 
7667831 e-mail 

Izglītība 
 

Pamatstudijas,                  maģistrantūra, 
doktorantūra          (aspirantūra).Mācību 
iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Zinātniskais grāds,kvalifikācija 

1 Rīgas    augstākās    inženieru 
skola,   kosmosa   un   rakešu 
mehānikas fakultāte 

1957-1962 Rakešu 
tehnikas 
apkolpošana 

Inženieris 

Aspirantūra 1970-1975 Rakešu dzinēji Zin.kandidats 
  
    

Zinātniskā kvalifikācija 
 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātniskais grāds Diploma Nr.
Rīgas    augstākās    inženieru 
skola,   kosmosa   un   rakešu 
mehānikas fakultāte 

1975 Rakešu dzinēji Zin. kandidāts G-D N° 000271 

RAUpad. 1992 Rakešu dzinēji doktors RAU-H, Jfe p.2 
1995.22.06          1 

Zinātniskā un pedagoģiskā darbība 

Pedagoģiskais darbs - 
1976.-1991. 

Mācību disciplīnas- 
- Mācību disciplinas: 
- Rakešu tehnikas proektešana 
- Drošibas apretīnājumi 
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- Rakešu dzinēji apkalpošana 

1991.- 2000.-Fizika, Augstāka matemātika, teorijas meh.. 
2001. - 2006. - Transporta drošība, transporta termināli, ekoloģijas pamati, dabas 
zinibas koncepcijas. 

Pētnieciskā darbība - 

Administratīvā pieredze - 

1975. - fizikas labaratorijas vaditajs 1985. - 
kafedras vaditajs 1991.-1. prorektora palīgs 
2004. -2006. -RAI1. prorektors 

Nozīmīgākās publikācijas - 
1. Valsts    standarts   kf   B   -23133-78   -   Rakešu   dzinēji   drošības apreķinajumi 

metodika 
2. Izgudrojumi JN2  896383  -  
3. Rakešu dzinēji kameru apvalku nosprieti deformētas stāvoklis 

Citas aktivitātes 

Piedalīšanās profesionālās organizācijās - nav 

Konferences - Civ.aviacijas akad. Starpvalstu konferencija 2003. Valodu 

zināšanas 
 

 Lasītprasme Rakstītprasme Runatprasme         ļ 
Teicami Labi Vidēji Teicami Labi Vidēji Teicami Labi VidējiJ

i Latviešu valoda  + +  + +          '
i Krievu valoda  +   +  +   
1 Vācu valoda  + +  + +
Angļu valoda          
    ^      
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CURRICULUM   VITAE 
Ludmila Safuanova 
130652-10926 

Latvija /dzimšanas 
vieta/ 

Rīga, Dzelzavas iela 76-68 r 
/Deklarētā vieta/ 

Rīga, Dzelzavas iela 76-68 
/Faktiskā dzīves vieta/ 

Darba vietas adrese: 
Rīgas Aeronavigācijas institūts 
Mežkalnu iela 9, Rīga, LV-1058 
Tālrunis: 7667831 Fakss: 
7667831 e-mail 

Izglītība 
 

 Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra 
(aspirantūra).Mācību   iestāde, 
valsts 

Studiju laiks Specialitāte Zinātniskais 
grāds,kvalifikācija 

 Pedagog, inst. 1970-1975 Angļu   un   vācu 
vai. 

Angļu    un    vācu ļ 
skolotāja 

 RAI maģistratūru 1995 - 1998 Angļu valoda Aeronavigacijas 
maģistra grāds

   

Zinātniskā kvalifikācija 
 

Zinātniskā padome, iestāde, 
valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais grāds Diploma Nr.  

Rīgas 
Aeronavigācijas 
institūts 

1998 Angļu 
valoda 

Aeronavigācijas 
maģistra grāds 

MD     JY« 
960011 

 

      

Zinātniskā un pedagoģiskā darbība Pedagoģiskais 

darbs - 

Mācību disciplTnas- 
Angu valoda:   1) Business  English,  Commersial  english, 2) English in Aviation, 3) general 
English 
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Pētnieciskā darbība - 

Administratīvā pieredze 

Nozīmīgākās publikācijas - 
1. English for Interactive activitv 
2. English aviation radiocommunieation phraseologv 
3. English for timulators (ATC) 
4. Tests for ATC 

Citas aktivitātes 

Piedalīšanās profesionālās organizācijās 

Konferences 

Valodu zināšanas 
 

 Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
Teicami Labi Vidēji Teicami Labi , Vidēji Teicami Labi Vidēji

ļ Latviešu valoda  + +  + 
ļ Krievu valoda + + +  
ļ Vācu valoda  + +  + 
Angļu valoda +   +   +   
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CURRICULUM  VITAE Lilija 
Medvedeva 070255-11555 

Krievijā /dzimšanas 
vieta/ 

Jūrmalā, Puķu 27 
/Deklarētā vieta/ 

Jūrmalā, Puķu 27 /Faktiskā 
dzīves vieta/ 

Darba vietas adrese: 
Rīgas Aeronavigācijas institūts 
Mežkalnu iela 9, Rīga, LV-105 8 
Tālrunis: 7667831 Fakss: 7667831 

Izglītība: 
 

Pamat studijas, maģistrantūra, 
doktorantūra 
(aspirantūra).Mācību iestāde, 
valsts 

Studiju laiks Specialitāte Zinātniskais grāds, 
kvalifikācija 

Pedagoģiskais institūts 1970. -1975. Angļu un vācu 
vai.

Angļu un vācu 
skolotāja

RAI maģistratūra 1995. -1998. Angļu valoda Aeronavigacijas 
maģistra grāds 

Daugavpils 
Universitāte 

2003.  Kvalifikācijas 
paaugstināšanas 
kursi 
pasniedzējiem     | 

Zinātniskā kvalifikācija: 
 

Zinātniskā padome, iestāde, 
valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais grāds Diploma Nr. 

Rīgas 
Aeronavigācij as 
institūts 

1998. Angļu 
valoda 

Aeronavigācij as 
maģistra grāds 

MDJV2 
960012 

Zinātniskā un pedagoģiskā darbība: 

Pedagoģiskais darbs: 
Aviācijas radiosakaru frazeoloģija. 
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Mācību disciplīnas: 
Angļu valoda. 

Pētnieciska darba: 

1. Correspondence for Managers. Make it English. 
2. Electronics, Microelectronics and Radio electronics Texts and tasks. 
3. Read the Press. Transport. 
4. Tēst Your Grammar. 
5. Be familiar with Mass Media. 

Nozīmīgākās publikācijas: 

1. English for Interactive activity. 
2. Read the articles about means of transport. 
3. Correspondence for Managers. 

Valodu zināšanas: 
 

 Lasitprasme Rakstitprasme Runāt prasme
 Teicami Labi Vidēji Teicami Labi Vidēji Teicami Labi Vidēji
Latviešu valoda  + +  + 
Krievu valoda + + +  
Vācu valoda  + +  + 
Angļu valoda +   +   +   
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Autobiogrāfija 

Vispārējie dati 
Vārds, Uzvārds: Dr. -Ing. Pāvels Karoļs 
Dzimšanas datums: 20. Maijs, 1976., Rīga, Latvija 
Ģimenes stāvoklis: Neprecējies 
Pilsonība: Latvijas 
Adrese: Wuerzburger Ring 43, 91056, Erlangen 
Tālrunis +49(0)17622838660 
e-Mail p.karols@gmx.net 

Izglītība 
1983. - 1994. Rīgas 80. vidusskola ar padziļinātu matemātikas un 
fizikas apmācību, Rīga, Latvija 
1994. - 1997. Rīgas Tehniskā Universitāte, Elektrotehniskā fakultāte, Enerģētikas institūts, Rīga, 

Latvija. Bakalaura 
diploms 

1997. - 2000. Rīgas Tehniskā Universitāte, Elektrotehniskā fakultāte, Enerģētikas institūts, 
Enerģētisko Sistēmu Automatizācija un Releju Aizsardzība, Rīga, Latvija 
Maģistra diploms 

 
Arodizglītība 

Jan. 1994. - Jan. 1995. Rīgas Aeronavigācijas Institūts, Rīga, Latvija. 
Televīzijas un radio aparatūras remonta kurss 

01. Sep. -31. Okt. 1998.        „Latvenergo" tehniskā skola, Rīga, Latvija. 01. 
Sep. - 31. Okt. 2000.       Elektrisko apakšstaciju līdz 10 kV apkalpošana. 
01. Apr. -31. Jul. 1999.        Ugunsdzēsēju departamenta tehniskā skola, Rīga, Latvija. 

Ugunsgrēka signalizācijas un dzesēšanas sistēmu projektēšana. 
2001. - 2003. Siemens Student Programm (SSP), semināri par tēmām: "Ekonomika inženieriem un 

zinātniekiem", "IT un E-Business", "Darbs kolektīvā", "Projektu menedžments", 
Vācija 

Volontieru darbi 
1993, - 1994. SIA EMA-Electronics, Rīga, Latvija. Prakse ar mikroelektronikas fokusu. 

Arodpieredze 
Jūl. 1995. - Feb. 1998. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Hidrometeoroloģijas aģentūra, 

Rīga, Latvija 
Telekomunikāciju inženieris 

Mar, 1998, - Apr. 2000.        SIA Olimps, Rīga, Latvija, Industriālās automatizācijas sistēmas 
Ugunsgrēka signalizācijas un dzesēšanas sistēmu projektēšana 

Feb. 2000, - Sep. 2000. AS "Latvenergo", Rīga, Latvija 
Automatizācijas sistēmu projektēšana un releju aizsardzības aprēķināšana 
enerģētiskām sistēmām 110-330 kV 

Mar. 2001. - Okt. 2004. Karlsrūes Tehniskā Universitāte (TH), Industriālas Informācijas Tehnikas Institūts, 
Karlsrue, Vācija Zinātniskais 
līdzstrādnieks, Doktora darbs 
Projekts: Sakaru kanāla modelēšana informācijas pārraidei uz dzelzceļa enerģētikas 
apgādes sistēmām 

Pārējie dati 
Svešvalodas Krievu, Vācu, Angļu, Latviešu 
Sevišķas IT-Zināšanas Matlab, Simulink, AutoCAD, AutoLisp, PC-Schematic, Eagle, Spice, Visual Basic, 

Visual Basic for Applications, C/C++, Assembler, HPVEE, VHDL, Office, 
Windows, Internet, HTML 

mailto:p.karols@gmx.net
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CURRICULUM  VITAE 

MIHAILS 
BEILIS 
030845-12605 

Krievija 
/Dzimšanas vieta/ 

Augusta Deglava 108/6, dz. 81, 
Rīga 
/Deklarētā dzīves vieta/ 

Augusta Deglava 108/6, dz. 81, 
Rīga 
/Faktiskā dzīves vieta/ 

Darba vietas adrese: 
Rīgas Aeronavigācijas institūts Mežkalnu 
iela 9, Rīga, LV-1058 Tālrunis: 7667831 
Fakss: 7667831 

Izglītība: 
 

Pamat studijas,    
maģistrantūra,  
doktorantūra Studiju laiks Specialitāte Zinātniskais

(aspirantu ra).Mācību   grāds 
iestāde, valsts   kvalifikācija 

Sevastopoles 1964. -1973. "Radiotehnika" Radio 
aparātu būves   inženieris 

institūts    

Zinātniskā kvalifikācija: 
 

Zinātniskā padome, 
iestāde, valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds 

Diploma Nr. 

RAI, Zinātniskā 
padome 

1993.  docents 05 

Zinātniskie grādi nodarbošanās: 
No 1973. g. - Stūrmaņu-lidotāju tehnikuma pasniedzējs; No 1980. g. 
- RAI katedras vadītāja vietnieks; No 1993. g. - RAI docents; No 
1998. g. - RAI prorektors. 
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Zinātniskā un pedagoģiskā darbība: 

■ Pedagoģiskais darbs: 
Lektors, stāžs - 33 gadus. 

■ Mācību disciplīnas: 
1. Iekšējas novērošanas radio elektrotehniski līdzekļi; 
2. Gaisīgu transportu pārvaldes radio elektrotehniski līdzekļi; 
3. GTP automatizētās sistēmas; 
4. CNS/ATM sistēma; 
5. Personālu pārvaldes. 

Zinātnisko pētījumi virziens: 
Lidojumu drošības automatizētas vadības sistēmas optimizācija. 

Zinātniskā sadarbība: 
Ziemeļdakotas universitāte (ASV); 
Sanktpēterburgas Aviācijas Akadēmija. 

Administratīvā pieredze: 
No 1998. gada RAI prorektors. 

Nozīmīgākās publikācijas: 
1. Apmācības sistēmas pilnveidošana augstskolā. 
2. Lidmašīnu kustības vadības radiotehniskās sistēmas; 
3. CNS/ATM sistēmas koncepcija; 

4. Programmu krājums par CNS/ATM sistēmu kvalifikācijas 
paaugstināšanas kursiem. 

18 publikācijas t.sk., - metodiskie raksti - 15. Citas 
aktivitātes: 

■ Konferences: 
1. Humanitārā izglītība, Sanktpēterburga, 2000.; 
2. Lidojumu drošība, Sanktpēterburga, 2001.; 
3. EUTOCONTROL GNSS WORKSHOP, March 2002, Riga. 

Valodu zināšanas: 
 

 Lasītprasme Rakstitprasme Runāt prasme 
Teicami Labi Vidēji Teicami Labi Vidēji Teicami Labi Vidēji ļ

Latviešu valoda  *   *   *  
Krievu valoda * * *  
Vācu valoda    
Angļu valoda   *   *   * 
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CURRICULUM   VITAE 

Ģermānis 
Divkovs 
031036-10527 

Adrese: 
Pavasara iela 5, dz. 169, Rīga, 
Latvija 

Darba vietas adrese: 
Rīgas Aeronavigācijas institūts 
Mežkalnu iela 9, Rīga, LV-105 8 
Tālrunis: 7667831 Fakss: 7667831 

Izglītība: 
 

Pamat studijas,    
maģistrantūra,    
doktorantūra Studiju laiks Specialitāte Zinātniskais

(aspirantu ra).Mācību   grāds 
iestāde, valsts   kvalifikācija 

Rīgas 1963. -1969. "Radiotehnika" Radio 
politehniskais   inženieris 

institūts    

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi nodarbošanās: 
No 1960. g. - RCALTS, radiotehniķis; 
No 1962. g. - RCALTS, laboratorijas vadītājs; 
No 1974. g. - RCALTS, pasniedzējs; 
No 1977. g. - trenažiera vec. inženieris; 
No 1988. g. - trenažiera "Treneris" vadītājs; 
No 1990. g. - trenažieru kompleksa vadošais inženieris. 

Pedagoģiskais darbs: 
Stāžs - 42 gadi. 

Zinātniskā sadarbība publikācijas: 
1. YHe6Hoe nocoGne «3jieKTpoMOHra>KHa5ī npaKTHKa», 2005 rojļ. 
2. Programmu krājums par elektroniska aprīkojuma apkalpošanu. 

Publicētā mācību literatūra: 
22 metodiskas izstrādes. 

Valodu prasme: 
Krievu, latviešu; Vācu, angļu ar 
vārdnīcu. 
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CURRICULUM   VITAE 

MIHAILS 
KAROLS 
020450-10114 

Andromedas iela 12, dz. 30, 
Rīga 
/Deklarētā dzīves vieta/ 

Andromedas iela 12, dz. 30, 
Rīga 
/Faktiskā dzīves vieta/ 

Darba vietas adrese: 
Rīgas Aeronavigācijas institūts Mežkalnu 
iela 9, Rīga, LV-105 8 Tālrunis: 7667831 
Fakss: 7667831 

Izglītība: 
 

Pamat studijas,  
maģistrantūra, 
doktorantūra Studiju laiks Specialitāte Zinātniskais grāds

(aspirantūra).Mācību kvalifikācija
iestāde, valsts    

Rīgas politehnisko 1970. -1976. "Radiotehnika" Radioinženieris 
institūts  

Zinātniskā sadarbība: 
Sanktpēterburgas CA Akadēmija; Tehniskā 
SAS Akadēmija (Šveice). 

Zinātniskā un pedagoģiskā darbība: 

■ Pedagoģiskais darbs: 
Lektors no 1973. gada. 

■ Mācību disciplīnas: 
"Elektrotehnika"; "Radioelektronika"; "Ģenerācija un radiosignālu izstaroj ums. 
Antenas". 

■ Pētnieciskā darbība: 
Dispečeru apmācības pilnveidošana uz trenažieriem; 
Automatizētās lidojumu drošības vadības sistēmas optimizācija aviācijā; 
GSV trenažieru kompleksa uzlabošana. 
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Administratīvā pieredze: 
No 1987. g. - galvenais inženieris; No 1989. g. 
- rektora vietnieks.. 

Nozīmīgākās publikācijas: 
8 publikācijas t.sk. 
? Zīmju kanālu indikācijas uz dispečeru trenažieriem; 
? Starp augstskolu rakstu krājums Sanktpēterburga, 1993. g..; 

? Neklātienes   nodaļas   darba   uzlabošanas   sistēmas   pamat   virzieni, 
Sanktpēterburgas CA Akadēmijas rakstu krājumi, Pēterburga, 2000. g. 

Citas aktivitātes: 

■ Konferences: 
Humanitārā izglītība augstskolā, Sanktpēterburga, janvāris, 2000. g.; Lidojumu drošība, 
Sanktpēterburga, janvāris, 1999. g. 

Racionalizatoriskais darbs: 
Vairāki  desmiti  apliecību par racionalizatoriskiem priekšlikumiem un to ieviešanu. 

Valodu zināšanas: 
 

 Lasitprasme Rakstitprasme Runāt prasme 
Teicami Labi Vidēji Teicami Labi Vidēji Teicami Labi Vidēji

Latviešu valoda  * *  *
Krievu valoda * * *  
Vācu valoda    
Angļu valoda   *   *   * 
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CURRICULUM   VITAE 

Vasilijs 
Mjasņikovs 
240555-10937 

Rīga, Latvija 
/Dzimšanas vieta/ 

Rīga, A. Dombrovska iela 45, dz. 81 
/Deklarētā dzīves vieta/ 

Rīga, A. Dombrovska iela 45, dz. 81 
/Faktiskā dzīves vieta/ 

Darba vietas adrese: 
Rīgas Aeronavigācijas institūts Mežkalnu 
iela 9, Rīga, LV-1058 Tālrunis: 7667831 
Fakss: 7667831 

Izglītība: 
 

Pamat studijas, 
maģistrantūra, 
doktorantūra 
(aspirantūra).Mācību 
iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Zinātniskais grāds 
kvalifikācija 

Rīgas 
politehniskais 
institūts 

1978. -1984. "Radiotehnika" Radio 
inženieris 

Zinātniskā un pedagoģiskā darbība: 

■ Pedagoģiskais darbs: 
Lektors, stāžs - 20 gadus. 

■ Mācību disciplīnas: 
Elektro-radio mērījuma; Metroloģija; Pilotāžu un navigācijas lidaparātu aprīkojums 
(lidmašīnu). 

■ Pētnieciskā darbība: 
Trenažieru kompleksi pa pārvaldi ar gaisīgu kustību. 
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Administratīvā pieredze: 
No 1978. g. - RCALTS, radiotehniķis; No 1982. g. - 
RCALTS, inženieris; No 1989. g. - RAI, galvenais 
inženieris; No 1992. g. - RAI, tehniskais direktors. 

Valodu zināšanas: 
 

 Lasitprasme Rakstītprasme Runāt prasme 
Teicami Labi Vidēji Teicami Labi Vidēji Teicami Labi Vidēji  1

Latviešu valoda  * *  *
Krievu valoda * * *  
Vācu valoda  * *  *
Angļu valoda  *   *   *  
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CURRICULUM   VITAE 

Aleksandrs 
Ņesterovs 
160833-10502 

Krievija, BASSR, N.Kazanka 
Rīga, Spilves iela 25, dz. 54 
/Dzimšanas vieta/ 

Rīga, Spilves iela 25, dz. 54 
/Deklarētā dzīves vieta/ 

Rīga, Spilves iela 25, dz. 54 
/Faktiskā dzīves vieta/ 

Darba vietas adrese: 
Rīgas Aeronavigācijas institūts 
Mežkalnu iela 9, Rīga, LV-1058 
Tālrunis: 7667831 Fakss: 
7667831 e-mail 

Izglītība: 
 

Pamat                    studijas, 
maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra).Mācību iestāde, 
valsts 

Studiju laiks Specialitāte Zinātniskais grāds 
kvalifikācija 

Rīgas augstākā 
karaskola 

1959. -1964. Karainženieris-
elektriķis 

Tehnisko zinātņu 
kandidāts, 
docents 

Zinātniskā kvalifikācija: 
 

Zinātniskā padome, 
iestāde, valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds 

Diploma Nr. 1

Rīgas augstākā 
karaskola 

1973. Tehnisko 
zinātņu 
kandidāts

 MTH 
092693 

 1980. docents APS Protokols ļ 
22g/4 

Zinātniskā un pedagoģiskā darbība: 

■     Pedagoģiskais darbs: 
Kara augstskola (1973. - 1987.) DOCENTS; 1987. - 1992. LPSR tautsaimniecība SKS 
institūts docents; Rīga STA - docents; skolotājs RVS Jfe 54 (1994. - 2004.). 
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■ Mācību disciplīnas: 
Tehniska kibernētika, informātika, fizika, matemātika. 

■ Pētnieciskā darbība: 
Skatīties pielikumu. 

Administratīvā pieredze: 
Laboratorijas priekšnieks - četrus gadus. 

Valodu zināšanas: 
 

 Lasītprasme Rakstitprasme Runāt prasme
 Teicami Labi Vidēji Teicami Labi Vidēji Teicami Labi Vidēji  1
Latviešu valoda   * *  *
Krievu valoda  * * *  
Vācu valoda   *   *   *
Angļu valoda          
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