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1. Akadēmiskā personāla apmācība
Vārds Uzvārds

Zinātniskais
grāds

Kvalifikācijas celšanas veids

A. Daugavvanags

Mag.jur.

Studijas LPA doktorantūrā. Promocijas
darba temats “Tiesību normu konkurence:
saturs, risinājums.”

J. Zīle

Mag.jur.

Studijas LPA doktorantūrā. Promocijas
darba temats “Cietušais krimināltiesisko
zinātņu skatījumā.”

B. Labinska

Mag.jur.

Studijas LPA doktorantūrā. Promocijas
darba temats “Policijas zinātne.”

V.Isajevs

Bak.jur.

Studijas LPA maģistrantūrā.

J. Mašošins

Dr.iur.

J.TeivānsTreinovskis

Mag.jur.

• 2004.g. aprīlī – papildizglītības kursi
“Multimediju materiālu izmantošana
studentu izglītošanā” (Latvijas Policijas
akadēmija). Apliecība reģ.Nr.3460
• 2004.g.
februāris
–
maijs
–
papildizglītības kursi “English Lnguage
and and Communication Skills”
(English
Lnguage
Level:
Preintermediate)
(Latvijas
Policijas
akadēmija). Apliecība reģ.Nr.3522
2004.g.26.augusts Semināra „Jaunākās
Darba likuma izmaiņas” pilna kursa
noklausīšanās.

2. Akadēmiskā personāla publikācijas
Acoc.prof., Dr.iur. Z. Indrikovs
• 2003.- Anglijas, Velsas un Ziemeļīrijas policija un tieslietu sistēma.-R.:LPA, 183 lpp.
• 2003.- Svešvalodu prasme un studijas akadēmijā Administratīvā un Kriminālā
Justīcija nr. ½ 92.-99.lpp
• 2003 Profesoram Anrijam Kavalierim – 70 Administratīvā un Kriminālā Justīcija nr.
½ 108.-109. lpp.
• 2003 Svešvalodas profesionālajos un akadēmiskajos studiju kursos Administratīvā un
Kriminālā Justīcija nr. ¾ 23.-29.lpp.
• 2003 Par žurnālā publicēto Administratīvā un Kriminālā Justīcija nr. ¾ 129.-130. lpp.
• 2004. Cilvēktiesības un profesionālisms policijas darbā Cilvēktiesības un sabiedriskā
drošība: Starptautiskā zinātniski praktiskā konference-49-58lpp.
Asoc.prof., Dr.iur. J. Mašošins
• Kriminālistika.2.daļa Kriminālistiskā taktika. Mācību grāmata.Papildināts un
paplašināts ceturtais izdevums (Autoru grupa) LPA 2003.g. - 0,7 a.l.
• Raksts: «Самостоятельная работа слушателей в системе активизирующик
методов обучения» Rakstu krājums. Rīga: Informācijas sistēmu menedžmenta
augstskola. 2003.g. – 0,5 a.l.
• Raksts “Par kriminālistikas vienotību” (Ar līdzautoru) LPA Administratīvā un
kriminālā justīcija 1 / 2 2003 - 0,6 a.l.
• Raksts «О единстве криминалистики.» (В соавторстве). LPA Raksti 11 2004
- 0,6 a.l.
• Raksts “Didaktika kriminālistikā” .(Ar līdzautoru) LPA Raksti 11 2004 - 1,0 a.l.
Asoc.prof., Dr.iur. V. Zahars
• 2003. jūlijs Nesodi maldīgo pasauli bargi… .Latvijas demokrātiskās partijas biļetens
• 2003. Реформирование тюремной системы Латвии. Бюлетень “Аспект”, Донецк,
Украина
• 2003. Par kriminālpolitikas liberalizāciju. Grāmata “Dienas kārtība Latvijai 2004”,
izd. Baltijas forums

3. Akadēmiskā personāla piedalīšanās zinātniskajās konferencēs un
semināros
Asoc.prof., Dr.iur. J. Mašošins
• 2003.08.22. Starptautiskā zinātniskā konference “Policijas darbinieku sagatavošana
un tālākizglītība”, referāts “Studentu patstāvīgā darba nozīme un tā organizācijas
metodika”, Rīga (LPA)
• 2003.g. augusts - Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Policijas darbinieku
sagatavošana un tālākizglītība” (Latvijas Policijas akadēmija) ar referātu “Studentu
pastāvīgā darba nozīme un tā organizācijas metodika”
• 2003.g. novembris - Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Speciālais teksts
juridiskās terminoloģijas apguvē” (Latvijas Policijas akadēmija)
• 2004.g. janvāris – Latvijas Augstskolu Profesoru Asociācija. Pilnsapulce - diskusija
(Latvijas Universitāte)
• 2004.g. janvāris – Latvijas Universitātes 62. Konference (Latvijas Universitāte)
• 2004.g. aprīlis – The 2nd International Conference “Information Tehnologies and
Management” ar referātu “Turnover problem in IT company” (Informācijas sistēmu
augstskola)
• 2004.g. aprīlis – Studējošo II konference – kā kriminālistikas katedras pārstāvis
(Latvijas Policijas akadēmija)
• 2004.g. jūnijs - Starptautiskā zinātniskā konference “Drošība un tautas attīstība” ar
referātu “Noziegumu izdarīšanas veidu kriminālistiskaja prognozēšana” (Daugavpils
Universitāte)
Mag.iur. J. Teivāns –Treinovskis
• 2004.g. jūnijs - Starptautiskā zinātniskā konference “Drošība un tautas attīstība” ar
referātu “Narkomānijas problēmas krimināltiesiskie risinājumi” (Daugavpils
Universitāte)
Asoc.prof.,Dr.iur.Z.Indrikovs
• 27.-28.11.2003. Svešvalodas profesionālajos un akadēmiskajos studiju kursos
Speciālais teksts juridiskās terminoloģijas apguvē, Rīga
• 26.-27.08.2004. Starptautiskā zinātniskā konference -Cilvēktiesības un sabiedrības
drošība. Cilvēktiesības un profesionālisms policijas darbā, Rīga
As.prof.,Dr.iur.V.Zahars
• 02.-09.08.2003. “Prison Fellowship International conference” Kanāda, Toronto
• 23.-24.10.2003.“Par policijas darbinieku izglītību un zinātniskās pētniecības
jautājumiem” Latvija, Rīga
• 2004.g. jūnijs - Starptautiskā zinātniskā konference “Drošība un tautas attīstība” ar
referātu “Liels ieslodzīto skaits- drauds sabiedrības drošībai” (Daugavpils
Universitāte)

