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 Personas informācija 
 

Vārds / Uzvārds     Genadijs Gromovs 
Adrese   Lomonosova ielā 1, Rīga, LV-1019 (Latvija)  

 

Tālrunis     +371 67100615  
   

E-pasts     Gromovs.G@tsi.lv 
   

 

   
 

   
 

    
Vēlamā nodarbošanās / 

profesiju joma 
  

 
Darba pieredze 

 

Laika periods  09.2004 – pašlaik 
Profesija vai ieņemamais amats  Transporta tehnoloģias un loģistikas katedras docents, no 09.2005 - arī biznesa un transporta 

loģistikas studiju programmas  direktors un loģistikas katedras vaditaijs, no 01.2011.- transporta un 
loģistikas katedras vadītājs  un asoc. profesors 

Galvenie pienākumi  Darbs ar studentiem ka pasniedzējs , studiju programmas uzturēšana un metodisks darbs, katedras 
darbības organizēšana, piedalīšanās Tempus (CITISET,TERSID), B2BLOCO, LogOn Baltic and 
ESF projektos un ERASMUS programmā.   

Darba vietas nosaukums un adrese  Transporta un sakaru institūts, Lomonosova iela 1,LV-1019, Rīga, Latvija  
Nozare  Loģistika, Informācijas tehnoloģijas transportā un loģistikā 

Laika periods  02.2002  –   08.2004 
Profesija vai ieņemamais amats  eksakto zinatņu katedras vadītāja  vietnieks, docents. 

Galvenie pienākumi  Darbs ar studentiem ka pasniedzējs, informācijas aizsardzības zinātnisko darbību piedališana, 
Nordic Counsil of Ministers granta projekta piedališana 

Darba vietas nosaukums un adrese  Ekonomikas un kultūras augstskola, Lomonosova iela 1,LV-1019, Rīga, Latvija, 
Nozare  Informācijas tehnoloģijas ekonomikā 

Laika periods  04.1997 – 02.2002   
Profesija vai ieņemamais amats  vicepresidentas 

Galvenie pienākumi  konsultācijas, augustas kvalifikācijas programētāju rekrutēšana, apmācības un loģistika darbam 
ASV;tipveida informācijas tehnoloģiju izpēte, programmēšana un ieviešana jaunā 
programmtehniskajā vidē, tai skaitā WEB dizains un INTERNETS; Aviācijas un sauszemes kravu 
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pārvadājumu loģistikas informācijas sistēmu analīze;  
 

Darba vietas nosaukums un adrese  SIA “PRIZE-ITM”, Rēzeknes iela 1, LV-1019, Rīga, Latvija 
Nozare  Informācijas tehnoloģijas transportā un personāla loģistika 

Laika periods  01.1996-03.1997 
Profesija vai ieņemamais amats  direktora vietnieks 

Galvenie pienākumi   Krievijas Federācijas aviācijas dienesta lidojumu drošības informācijas sistēmas izstrāde, 
organizācija, apmācības un ieviešana  

Darba vietas nosaukums un adrese  SIA “INKO”, A. Barbisa  iela 2, LV-1069, Rīga, Latvija 
Nozare  Informācijas tehnoloģijas aviācijā 

Laika periods  10.1973-12.1995 
Profesija vai ieņemamais amats  jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, sektora vadītājs, 

zinātniski pētnieciskās nodaļas vadītājs, ģenerāldirektora pirmais vietnieks pētnieciskajā darbā 
Galvenie pienākumi  - Lidojumu drošības automatizētās sistēmas projekta izstrāde, apmācības un ieviešana 

PSRS Civilās aviācijas ministrijai; 
- Lidojumu drošības informācijas sistēmu projekta izstrāde, apmācības un ieviešana PSRS 
reģionālajām civilās aviācijas administrācijām (20 objekti); 
- PSRS Civilās aviācijas avionegadījumu preventīvās novēršanas hierarhiskā (ministrija - reģionālā 
administrācija – institūti – rūpnīcas - aviouzņēmumi) projekta izstrāde, apmācības un ieviešana 
(Civilās aviācijas ministrija – 30 objekti, Aviācijas rūpniecības ministrija – 50 objekti, Radio 
rūpniecības ministrija – 10 objekti) 
- Avionegadījumu preventīvo pasākumu efektivitātes analīze un novērtēšana (aprēķins); 
- Lidmašīnu un helikopteru defektu un nepilnību analīze, drošības statistiskie aprēķini; 
- “Cilvēciskā faktora” ietekmes uz avārijas situācijām aviācijā analīze; 
- Aviokompānijas lidojumu veikšanas tehnoloģiskā atbalsta informācijas sistēmas projekta izstrāde, 
apmācības un ieviešana: 
- Ekipāžu lidojumu plānošana (3 objekti); 
- Lidmašīnu tehniskās apkopes plānošana (2 objekti); 
- defektu un nepilnību analīze, drošības aprēķini (15 objekti); 
-Diagnostika, nepilnību atrašana un novēršana (10 objekti). 
 

Darba vietas nosaukums un adrese  Civilās Aviācias Centrālais automatizēto vadības sistēmu zinātniski pētnieciskais institūts, Aiviekstes   
iela 5, LV-1019, Rīga, Latvija 

Nozare  Informācijas tehnoloģijas aviācijā 
 
 

Izglītība 
 

Laika periods 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Laika periods 

 2008 
Sertifikats Microsoft Dynamics AX 4.0 Tirdzniecība un Loģistika, Datorzinību Centrs, Rīga, Latvija 
 
2005 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

 “European computer driving lisence”, Latvijas Universitāte Rīga, Latvija 

Laika periods  2004 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
 Latvijas Universitātes seminārs “Eiropas savienības darbības teorētiskie un praktiskie aspekti”, Rīga, 

Latvija 
Laika periods  2003 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

 Latvijas Universitātes kursi “Augstskolu mācībspēku pedagoģiskās izglītības pamati (Augstskolu 
didaktika un inovācijas augstākās izglītības sistēma)”, Rīga, Latvija 

Laika periods  2003 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
 Kompānijas “NIC PB” un”AKMP” kursi “ INFORMCIJAS TEHNOLOĢIJAS DROŠĪBA”, 

StPetersburg,Maskava Krievija 
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Laika periods  1999 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
 Kompānijas “PRIZE-ITM” kursi “INTERNETA TEHNOLOGII”, Rīga, Latvija 

 
Laika periods  1999 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

 Kompānijas “PRIZE-ITM” kursi “Gramatvediba”, Rīga, Latvija 

Laika periods  1998 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
 Kompānijas “TRENDSETTERS” kursi “Biznesa vadības metožu pilnveidošana”, Rīga, Latvija 

Laika periods  1996,1997  
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
 ICBMC seminārs 1“Mūsdienu biznesa ētika”, Bāzele, Šveice;ICBMC seminārs 2 

“Mūsdienu biznesa ētika”, Rotenburga, Vācija; 
 

Laika periods  1993 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
 Latvijas Inženierzinātņu doktora diploms 

Laika periods  1991 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
 IATA kursi “Aviokompāniju mārketings”, Ženēva, Šveice; 

 
Laika periods  1987 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

 Vecākā zinātniskā līdzstrādnieka diploms  

Laika periods  1980 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
 Zinātnes kandidāta diploms  

Laika periods  1970-73 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
 Aspirantūra specialitātē “Tehniskā kibernētika” 

Laika periods  1965-70 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
 Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūts – inženieris mehāniķis  

 

 Prasmes 
 

Dzimtā valoda  krievu 
 

 Citas valodas 
Pašnovērtējums  Izpratne Runāšana Rakstīšana 

 Līmenis (*)   Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs  
 

latviešu   ir  ir  ir  ir  ir 

Angļu   ir  ir  ir  ir  ir 

(*) Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē 
 
 

Organizatoriskas prasmes  Informācijas sistēmu galvenais konstruktors 
Datora lietošanas prasmes  Datoru tipi: IBM 360/370, PDP 11, IBM PC, lokālie tīkli; 

Programmnodrošinājums: 
Sistēmu – OS 360/370, OS RT11, Unix, MS DOS, Windows 9x,XP; 
Lietojumprogrammas – Adabas, CICS, Foxpro, Clarion, SSP (SAS), MS Office, Internet, HTML, 
XML; 
Valodas – FORTRAN, ASSEMBLR, C, Java2, JavaScript, PHP,SQL ORACLE;     
European computer driving lisence 

 
Autovadītāja apliecība  B kat. 
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