
LSPA akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības biogrāfija  
 

PERSONAS DATI 

Vārds, Uzvārds 

Dzimšanas datums 

Kontaktinformācija saziņai (atzīmēt vēlamo(s)):  

□ deklarētā adrese ________________________________________  

□ e-pasta adrese: (norādīt)__________________________________;  

□ tālruņa numurs: (norādīt) _______________. 
  

IZGLĪTĪBA 
(gads-no-līdz)                     (sākot ar pēdējo: izglītības iestāde, izglītības programma,  

                                                               iegūtā kvalifikācija vai grāds)    

  

  

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:  

(ievēlēšanas gads)                                                 (akadēmiskais nosaukums) 

  

  

             

ZINĀTNISKIE GRĀDI: 

(zinātniskā grāda iegūšanas gads)                                  (zinātniskais grāds, iegūšanas vieta) 

  

  

 

AKADĒMISKĀ/ ZINĀTNISKĀ DARBA STĀŢS: 

(gadi)                     (sākot ar........gadu)   

   

  
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE: 

(gads-no-līdz)                     (sākot ar patreizējo: amats, darba vieta ) 

 

  
PUBLIKĀCIJAS (par pēdējiem 6 gadiem): 
 

Kopējais skaits ......, tajā skaitā: 

1. Raksti zinātniskos žurnālos 

2. Zinātniskās grāmatas 

(Recenzētas zinātniskas monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas ar ISBN kodu, izdotas izdevniecībās vai 

ir iekļautas Web of Science Book Citation Index; zinātniskas monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas ar 

ISBN kodu, izdotas Latvijas izdevniecībās, citas zinātniskās grāmatas saskaņā ar Latvijas Zinātnes 

padomes „Zinātnisko publikāciju klasifikāciju”.) 

3. Citas zinātniskās publikācijas 

4. Publikācijas konferenču ziņojumu izdevumos (proceedings) /raksts vai nodaļa rakstu krājumā/               

zinātniskā grāmatā 

5. Publicēti konferenču materiāli (conference/meeting abstracts)  

6. Mācību grāmatas un citi mācību materiāli 

7. Citas publikācijas (Sastādīti zinātniski izdevumi (vārdnīcas, leksikoni, enciklopēdijas, karšu 

kolekcijas/komplekti/sērijas, ceļveži/rokasgrāmatas, katalogi un c.; pētnieciski pārskati un ziņojumi 

(Latvijas valsts vai pašvaldību institūciju pasūtīti vai ES un ERA (European Research Area) politikas 

līmenī); pilni enciklopēdiju raksti/šķirkļi; zinātniskās recenzijas un apskati; populārzinātniskas grāmatas; 

populārzinātniski raksti; raksti citos žurnālos vai avīzēs). 

8. Patenti 

 

 (svarīgākās (ne vairāk kā 6), kas apliecina saistību ar studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu 

saturu)  

 Ar zvaigznīti * norādīt galvenās zinātniskās publikācijas un mācību literatūru. 
 

 

 



ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA (par pēdējiem 6 gadiem)::  

(atslēgas vārdi, galvenie virzieni, nozīmīgākie realizētie projekti) 

1.Vadība vai dalība starptautiskajos projektos: 

2. Vadība vai dalība Latvijas Zinātnes padomes un citu institūciju finansētajos projektos: 

 

PIEDALĪŠANĀS AR REFERĀTU (JEBKURA VEIDA) ZINĀTNISKĀS KONFERENCĒS UN 

KONGRESOS (par pēdējiem 6 gadiem): 
(norādīt pasākuma norises vietu un laiku, referāta nosaukumu, līdzautorus, tēžu publicēšanas izdevumu, vietu, 

gadu, lpp.) 

 

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA (par pēdējiem 6 gadiem): 

 

1. Vadītie, recenzētie promocijas darbi (persona, datums, vadītājs vai recenzents, darba nosaukums) 

  

2. Vadītie maģistra, bakalaura darbi un kvalifikācijas darbi (skaits) 

 

3. Lekcijas, skolas u.c. pasākumi ārzemju augstskolās un pētniecības iestādēs 

 

4. Izstrādātie studiju kursi 

 

 

PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE (par pēdējiem 6 gadiem) 

 

 

 

VALODU ZINĀŠANAS: 

(dzimtā, svešvalodas (līmeņi A1;A2;    B1;B2;     C1;C2  pēc “Eiropas kopīgo pamatnostādņu valodu apguvei” 

6 līmeņu sistēmas( http://www.europass.lv/valodu-pase)) 

Valoda:  

Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

          

 

PAPILDUS ZIŅAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:    
(dalība sabiedriskajās un profesionālajās organizācijās, u.c. aktivitātes)  

 

 

 

Piekrītu LSPA akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības biogrāfijas publiskošanai. 

 
 

Vieta, 

Datums                                                                                                                              Paraksts 

 

 

Ar zaļo krāsu iezīmētais paskaidrojums neparādās aizpildītā CV!!!!!!! 

 

Ar sarkano krāsu prasītie dati netiks publiskoti! 

 


