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I STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS 

 

1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar Rēzeknes Augstskolas 

(turpmāk RA)  darbības un attīstības stratēģiju 

 

Studiju virziena „Informācijas un komunikācijas zinātnes” (turpmāk SV) ietvaros kopń 

2005./206.st.g.(licence saņemta 2005.g. 6. jūnijā, licences Nr. 04048-41) RA tiek īstenota 

profesionālā maģistra studiju programma „Arhīvniecība” (programmas kods 47322), studiju 

virziens pēdējā izvērtējumā akreditēts uz seńiem gadiem līdz 2019.gada 28.maijam. 

SV attīstības stratēģija balstās RA stratēģijā, kuras pamatā ir ES, nacionālā, reģionālā un vietējā 

līmeņa stratēģiskie dokumenti un LR normatīvie akti: ilgtermiņa konceptuālais dokuments 

„Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā”, Latvijas ilgtspējīgas attīstības vadlīnijas, 

Latvijas Nacionālās attīstības plāns (2007–2013), darbības programma "Cilvēkresursi un 

nodarbinātība", "Uzņēmējdarbība un inovācijas", "Infrastruktūra un pakalpojumi" un to 

papildinājumi, Lisabonas stratēģija, Boloņas deklarācija (1999), Izglītības likums, Augstskolu 

likums, Valsts valodas likums, Arhīvu likums, Izglītības attīstības pamatnostādnes (2007–2013), 

Mūņizglītības politikas pamatnostādnes (2007–2013), Mūņizglītības memorands, MK noteikumi 

(Nr. 265, 24.03. 2009), RA Satversme un citi iekńējie normatīvie akti, kā arī Rēzeknes pilsētas 

integrētās attīstības programma (2007–2013).  

SV stratēģiskais mērķis ir nodrońināt studējońajiem augstas kvalitātes profesionālo izglītību, kas 

ir konkurētspējīga Latvijas un Eiropas darba tirgū, pilnveidot pētnieciskās darbības prasmes un 

iemaņas un attīstīt saikni ar darba devējiem arhīvniecības un dokumentu pārvaldības jomā, tādējādi 

veicinot SV ilgtspējīgu attīstību. 

 SV uzdevumi:  

1. Īstenot kvalitatīvu un saistońu studiju programmu piedāvājumu gan reģiona iedzīvotājiem, 

gan ārzemju studentiem (esońās studiju programmas satura un studiju rezultātu pilnveide; 

vidusskolu absolventiem pievilcīgas bakalaura programmas izveide; studiju procesa nodrońināńana 

sveńvalodā); 



2. Pilnveidot akadēmiskā personāla zinātnisko potenciālu, nodrońinot tā pārnesi uz  

akadēmisko darbu un sadarbību ar nozares institūcijām Latvijā un ārzemēs (starptautiskās pieredzes 

intensīva apguve, personāla zinātniskās izaugsmes veicināńana (studijas doktorantūrā, zinātnisko 

pētījumu publicitātes veicināńana), esońo sadarbības formu pilnveide un paplańināńana starptautiskā 

līmenī). 

SV stratēģiskais mērķis un uzdevumi cieńi saistīti ar SV ietvaros īstenotās profesionālās 

augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Arhīvniecība” mērķiem un uzdevumiem un 

studiju rezultātiem (izvērstu raksturojumu skat. šī pašnovērt.17.nod.).  

 

2. Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu perspektīvais novērtējums no LR 

interešu viedokļa 

 

SV īsteno studiju programmu, kuras absolventi iegūst 5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju 

Arhīvists. Ńobrīd Latvijā tā ir vienīgā studiju programma, kura nodrońina ńādas kvalifikācijas 

speciālistu sagatavońanu.  

SV attīstību un perspektīvo nozīmi Latvijā būtiski ietekmē  kopń 2011.g. spēkā esońais 

Arhīvu likums, kura mērķis – nodrońināt nacionālā dokumentārā mantojuma veidońanu, 

izvērtēńanu, saglabāńanu, pieejamību un izmantońanu, īstenojot valstī atbilstońu dokumentu un 

arhīvu pārvaldību. Rezultātā Latvijā tiek nostiprināta vienota dokumentu un arhīvu pārvaldības 

sistēma, ko pārzina Latvijas Nacionālais arhīvs (turpmāk – LNA). SV cieńā sadarbība ar LNA 

(noslēgtie sadarbības līgumi (skat. 8.pielikumu), vadońo darbinieku iesaiste gan profesijas standarta 

izstrādē, gan studiju procesā (lekciju lasīńana, līdzdalība valsts pārbaudījumu komisijas darbā u.c.) 

utml.) ļauj secināt, ka likumā paredzētajā arhīvu darbinieku sertifikācijā studiju programmas 

absolventi spēs demonstrēt atbilstońu profesionālo kompetenci. 

Jāatzīmē, ka pēdējo desmit gadu laikā joprojām nav kardināli atrisināta arhīvu sistēmā 

strādājońo izglītības problēma. No ńajā sistēmā strādājońajiem tikai 54% bija augstākā izglītība 

(2010.g. dati). Ńis fakts vēlreiz aktualizē SV atbilstońas bakalaura programmas veidońanas 

nepiecieńamību. RA ńīs problēmas risināńanas nolūkā, lai nodrońinātu daņādu, arhīva darbības 

īstenońanā svarīgu nozaru speciālistu ienākńanu arhīvniecības jomā, plāno veikt izmaiņas īstenotās 

programmas uzņemńanas noteikumos.  

Otrs aktuāls aspekts, kas nosaka SV nozīmi perspektīvā, ir Latvijas Nacionālajā arhīvā, kā 

arī institūciju arhīvos strādājońo vecums. Pēc LNA datiem vairāk kā 50% no  darba ņēmējiem bija 



vecāki par 50 gadiem, no kuriem 2/5 jeb 44% vecums pārsniedza 60 gadus (2010.g. dati). Līdz ar to 

arī ńie darbinieki izglītību lielākoties ir ieguvuńi pirms 1991.g. Tas iezīmē nepiecieńamību 1) 

atjaunot personālu, 2) dot iespēju personālam pilnveidot savu izglītību vai arī paaugstināt izglītības 

līmeni. 

Treńā aktuālā Latvijas attīstības 21.gadsimtā iezīme – intensīva iesaistīńanās vienotajā 

elektroniskās informācijas tīmeklī, sākot ar elektronisko dokumentu apriti un beidzot ar 

elektroniskajiem parakstiem. Tas nozīmē, ka arhīvista profesionālās kompetences lokā ienāk arī 

prasība veikt elektronisko dokumentu pārvaldību.  

Ņemot vērā, ka SV absolventi var strādāt arī valsts institūcijās un privātās iestādēs, kurās 

arhīvu un dokumentu pārvaldība ir tikai papildfunkcija, secināms, ka tieńi kvalificēti ńīs nozares 

darbinieki spētu nodrońināt ńo funkciju pilnvērtīgu īstenońanu valstī atbilstońi spēkā esońo 

normatīvo aktu prasībām. Visi ńie aspekti skaidri iezīmē SV attīstības perspektīvas: SV pēctecības 

nodrońināńana, īstenojot arī bakalaura studiju programmu, studiju procesa saturiskās pilnveides 

īstenońana, piedāvājot digitālo dokumentu un elektronisko arhīvu pārvaldības moduli, plańāka 

zinātniskās pētniecības darba attīstība nolūkā piedāvāt inovatīvas pieejas arhīvu un dokumentu 

pārvaldības kvalitātes nodrońināńanai.  

 

3. Studiju virziena attīstības plāns 

Studiju virziena “Informācijas un komunikācijas zinātnes” attīstības plāns līdz 2016. g. 

Nr.p.k. Plānotie pasākumi  Plānotais rezultāts  Izpildes termiņš 

1.  Jaunu studiju 

programmu veidońana 

-Akadēmiskās bakalaura studiju 

programmas „Lietińķā vēsture” 

izveidońana, studiju pēctecības 

nodrońināńanai; 

-Reflektantu loka paplańināńana, lai 

nodrońinātu starpnozaru kompetenci 

arhīvista darbā programmas absolventiem 

No 2014./2015.st.g 

 

 

 

1.  Akadēmiskā personāla 

piesaiste un plānońana 

-Vēlētā personāla skaita palielināńana (2 

docētāji ar doktora zinātnisko grādu jomā 

vai vismaz 2 doktorantu);  

-Turpināt viesdocētāju iesaisti studiju 

kursos, kurus nevar nodrońināt vēlētais 

akadēmiskais personāls (maģistru – 

programmas absolventu un darba tirgus 

profesionāļu iesaistīńana studiju procesa 

nodrońināńanā): Mg.hist. G.Gorbunova - 

arhīva darba menedņments; Mg.arhiv. 

S.Romanovska – arhīvpedagoģija;  

2014./2015.st.g. 

 

 

No 2013./2014.st.g 



2.  Ārzemju studenti (cik 

un kādi) 

Katru studiju gadu vismaz pieci studenti 

no Vidusāzijas, Aizkaukāza 

 

Katru studiju 

gadu, sākot ar 

2014./2015.st.g.    

3.  Materiālā bāze Atjaunināt esońās elektronisko datu 

bāzes;  

mācību un zinātniskās literatūras 

iepirkumi (reizi gadā) 

Katru studiju 

gadu, sākot ar 

2014./2015.st.g.    

4.  E studijas e-studiju kursu sagatavońana modulī 

„Digitālo dokumentu un elektronisko 

arhīvu pārvaldība” piedāvāńanai 

tālmācībām 

2014./2015.st.g. 

5.  Pētniecība  -e-ņurnāla izveidońana studējońo pētījumu 

(maģistra darbu) izvilkumu publicēńanai 

RA virtuālajā vidē (internetā). 

-Studējońo maģistra pētījumu 

kopsavilkumu krājuma sagatavońana un 

izdońana. 

2013./2014.st.g. 

 

 

Reizi 2 gados,  

sākot ar 2014.g 

6.  Sadarbība ar citām 

Latvijas un ārzemju 

augstskolām  

- Latvijas universitāte (studējońo 

zinātniskās konferences; semināri 

sadarbībā ar LNA); 

-Daugavpils universitāte,  

Studentu un akadēmiskā personāla 

apmaiņa, piedalīńanās savstarpējās 

zinātniskās aktivitātēs (konferences, 

projekti); 

-ERASMUS+ ietvaros noslēgt līgumu par 

sadarbību ar Leidenes universitāti 

(Nīderlande);  

Sākot ar  

2013./2014.st.g 

7.  Aktivitātes 

mūņizglītībā  

Sadarbībā ar LNA izstrādāt un īstenot 

kursus arhīvistiem u.c. interesentiem par 

aktuālām novitātēm  arhīvu un 

dokumentu pārvaldībā; 

No 

2014./2015.st.g. 

 

4. Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu atbilstība darba tirgus 

pieprasījumam: 

4.1. darba un izglītības tirgus novērtējuma rezultāti par darba vietu pieejamību studiju 

programmu absolventiem 

 

Izvērtējot Ekonomikas ministrijas 2012.gadā izstrādāto dokumentu „Informatīvais ziņojums 

par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm”, ņemot vērā esońās tendences Latvijas arhīvu 

sistēmā strādājońo darba ņēmēju vecuma un izglītības līmeņa dinamikā (daņi aspekti skatīti ńī 

ziņojuma 2.punktā), kā arī respektējot ńīs programmas darba devēju viedokli (skat. tālāk Darba 

devēju aptaujas analīzi), kas norāda uz valsts iestādēs strādājońo darbinieku profesionālās 



kompetences dokumentu pārvaldībā pieauguma aktualitāti, varam secināt, ka studējońie spēj un arī 

turpmāk spēs sekmīgi iekļauties darba tirgū.  No 2012./2013.st.g. 7 absolventiem seńi strādā (viens 

zonālajā arhīvā, 3 pańvaldības iestādēs, 2 valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienībās), viena 

absolvente atrodas bērna kopńanas atvaļinājumā.  

 

4.2. darba devēju aptaujas rezultāti 

Darba devēju viedokļi par absolventu kompetenci, par sadarbības iespējām profesionālās 

kompetences attīstībā, kā arī aktualitātēm darba tirgū tiek iegūti, gan veicot darba devēju aptaujas, 

gan tiekoties ar viņiem klātienē (studiju kursu docēńana, darbs valsts pārbaudījumu komisijā, 

tikńanās, studentiem izejot prakses, izglītības virziena padomes sēdes u.c.).  

Vērā ņemama ir viedokļu apmaiņa klātienes tikńanās reizēs, jo to ietvaros tiek apspriesti gan 

studējońo uzrādītie studiju rezultāti, gan pētnieciskā darba sasniegumi un aktualitātes, gan 

profesionālā kompetence prakses laikā. Tā 2013.gada pavasarī, tiekoties ar LNA direktori 

M.Sprūdņu, tikām informēti, ka ńobrīd Latvijas arhīvu sistēmā aktualizējas pieprasījums pēc 

arhīvistiem, kam ir laba sagatavotība arī tiesību zinātnes vai informācijas tehnoloģijās, tāpēc 

nonācām pie secinājuma, ka nepiecieńams paplańināt reflektantu loku, iekļaujot tās personas, kam 

nav darba pieredzes arhīvā, bet jau ir iegūta bakalaura izglītība tiesību zinātnēs vai IT. Rezultātā uz 

esońās bakalaura izglītības bāzes attīstot arhīvista profesionālo kompetenci, darba tirgū ienāktu 

darba ņēmēji, kas būtu gatavi darboties arhīviem aktuālās,  specifiskās jomās. 

Veicot 2012./2013.st.g. absolventu darba devēju aptauju, visiem darba devējiem tika 

izsūtītas aptaujas anketas (skat. 7.pielikumu). Tika saņemtas atbildes no pieciem darba devējiem 

(aptaujas rezultāti glabājas RA Humanitāro zinātņu katedrā). Atbildot uz  jautājumiem, vai darba 

devēju apmierina programmas absolventu zināńanas un profesionālā kompetence, tika saņemtas 

apstiprinońas atbildes, kas apliecināja, ka absolventi veiksmīgi iekļaujas darba attiecībās. Visi 

respondenti arī apliecināja, ka absolventi kvalitatīvi pilda savus profesionālos pienākumus. Tiesa, 

divi respondenti gan norādīja, ka atsevińķos gadījumos specifisku darbu veikńanai praktiskās 

iemaņas ir bijuńas virspusējas, bet tās pilnībā tiek apgūtas, veicot konkrētu darbu, jo absolventiem ir 

izpratne par funkcijām, kas jāpilda. Respondenti ir pozitīvi novērtējuńi iespēju  absolventiem iziet 

praksi daņādās LNA struktūrvienībās, kas padziļina darbinieku kompetenci. Visi respondenti atzīst, 

ka programmas absolventiem ir labas izredzes darba tirgū. 

 

 

 



 

 

5. Studiju virziena SVID analīze 

Studiju virziena izvērtējums  

Stiprās puses Vājās puses 

 Programmā studējońajiem raksturīgs augsts 

studiju motivācijas līmenis; 

 Studējońajiem ir iespēja iziet praksi visu 

līmeņu arhīvos (sadarbības līgumi); 

 Nostiprinās sadarbība ar LNA zonālajām 

struktūrvienībām; 

 Sadarbība paplańināta arī ar citām 

informācijas un komunikācijas zinātnes jomas 

struktūrvienībām (sadarb.līgums ar Latvijas 

Nacionālo bibliotēku (skat. 8. pielikumu)); 

 Studiju rezultāti balstās profesijas standarta 

un darba tirgus aktuālajās prasībās; 

 Programmā regulāri tiek veiktas inovatīvas 

izmaiņas (izvēles daļā iekļauti digitālās 

arhivēńanas studiju kursi u.c.); 

 Stabila akadēmiskā sadarbība ar Lietuvas 

Centrālo valsts arhīvu, attīstās sadarbība ar 

Narvas arhīvu (Igaunija); 

 Pilnveidojas docētāju sveńvalodu zināńanas 

– studiju kursu docēńana angļu valodā; 

 Darba devēju (LNA) ieinteresēta attieksme 

studējońo pētniecisko ieceru atbalstīńanā 

(ieteikumi publicēt tos nozares periodiskajos 

izdevumos);  

 Studējońie pētniecībai izvēlas nozarē ńobrīd 

aktuālas un inovatīvas problēmas (piem., 

Fotodokumentu edīcijas metodoloģija, 

metodika un tehnika zinātniskās arheogrāfijas 

kontekstā; Elektroniskie dokumenti pasaulē un 

LNA: būtība, saglabāšana, informācijas 

sasaiste) 
 

 SV pārstāv tikai viena studiju programma; 

 Neizvērsts akadēmiskā personāla pētījumu 

apjoms arhīvniecības jomā; 

 Nav izvērsta studējońo pētnieciskā 

aktivitāte; 

 Neliels zinātnieku ar doktora grādu skaits, 

kuri specializējuńies tieńi arhīvniecības jomā; 

 Ierobeņotas finansiālas iespējas studiju 

procesā iesaistīt ārvalstu akadēmisko 

personālu; 

 Neizvērsta sadarbība ar radniecīgās jomas 

institūcijām (bibliotēkām utml.); 

 Pietrūkst mērķtiecīgas inovatīvas 

sadarbības ar darba devējiem (kopīgi semināri, 

iepazīstināńana ar pētniecības rezultātiem 

utml.); 

Iespējas Draudi 

 Pieaugońs pieprasījums pēc arhīvu 

pārvaldības speciālistiem darba tirgū; 

 Programmas esońās kapacitātes izmantońana 

 studējońo skaita kritums demogrāfisko un 

sociālo procesu ietekmē; 

 centralizācijas draudi augstākajā izglītībā, 



reflektantu loka paplańināńanai (iekļaujot IT, 

tiesību zinātņu u.c. sociālo zinātņu bakalaura 

studiju programmu absolventus) ar mērķi 

nodrońināt absolventu konkurētspēju darba 

tirgū, kā arī veicināt viņu specializāciju nozarē; 

 Nozares radniecīgo jomu institūciju 

(pańvaldību iestādes, bibliotēkas, privātie 

muzeji utml.) ieinteresētība sadarbībā; 

 SV pievilcība potenciālajiem studentiem no 

ārzemēm; 

 Vispārēja nepiecieńamība arhīvzinātnes 

spēcināńanā reģionā (Latvijā, Baltijā); 

budņeta vietu samazinājuma tendence 

sociālajās zinātnēs;  

 konkurence ar IT un bibliotēku nozares 

absolventiem darba tirgū, pieaugot izteiktākai 

specializācijai; 

 

 

 

6. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts 

 

  RA Studiju kvalitātes vadības, kontroles un novērtēńanas sistēmā (2005) atbilst ENQUA 

augstākajai izglītībai noteiktajiem standartiem. Sistēma regulāri tiek pilnveidota, ņemot vērā 

iepriekńējā studiju gada rezultātus. Tās ietvaros izstrādātas procedūras, kas nosaka studentu 

uzņemńanas stratēģiju un taktiku, studentu sasniegumu vērtēńanas kritērijus, metodes un 

uzraudzību, studiju procesa organizāciju, programmu un pieńķiramo grādu apstiprināńanu, 

uzraudzību un regulāru kontroli, sadarbību ar darba devējiem un viņu iesaisti mācību procesa 

vērtēńanā un pilnveidē, akadēmiskā personāla kvalitātes nodrońināńanu (vērtēńanu, kontroli, 

atbalstu, maiņu), saikni ar vidusskolām, sabiedrības informēńanu par piedāvātajām studijām, 

programmām un pieńķiramajiem grādiem. Studiju kvalitātes izvērtējumā piedalās visas ieinteresētās 

puses (studējońie, akadēmiskais, administratīvais personāls, darba devēji). Izvērtējot iepriekńējā 

studiju gada rezultātus, tiek noteikti aktuālie uzdevumi studiju kvalitātes sistēmas pilnveidońanai. 

SV iekńējās kvalitātes nodrońināńana sistēma balstās uz kopējo RA 2005. gadā izstrādāto 

„Studiju kvalitātes vadības sistēmu” (http://www.ru.lv/ studijas/studiju kvalitates vadibas sistema/). 

 SV iekńējās kvalitātes nodrońināńanas prioritārie aspekti ir:  

1. Saistība ar Latvijas plānońanas dokumentiem un RA darbības un attīstības stratēģiju 

(izvērtējumu sk. pańnovērtējuma 10.p. un 32. p.). 

2. Koleģiāla, saskaņota, uz kvalitātes pilnveidi vērsta studiju virziena pārvaldība.  

            3. Sadarbība ar studējońajiem, absolventiem un darba devējiem SV darbības un attīstības 

izvērtējumā.  

4. SV atbilstońo studiju programmu kvalitātes nodrońināńana.  

http://www.ru.lv/%20studijas/studiju%20kvalitates%20vadibas%20sistema/


SV pārvaldību veic Informācijas un komunikācijas zinātņu studiju virziena padome: 

 Aleksandrs Ivanovs - profesors, profesionālā maģistra studiju programmas “Arhīvniecība” 

direktors;  

 Valda Čakńa - lektore, studiju kursu „Profesionālā ētika”, „Globālās komunikatīvās sistēmas 

un starpkultūru komunikācija” docētāja; 

 Veronika Korkla - lektore, Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes dekāne;  

 Ilga Ńuplinska – asoc.profesore, Humanitāro zinātņu katedras vadītāja; 

 Ivo Sutins – LNA Rēzeknes zonālā valsts arhīva direktors, profesionālā maģistra studiju 

programmas “Arhīvniecība” absolvents;  

 Ināra Juńkēviča – LNA Cēsu zonālā valsts arhīva vecākā eksperte, akadēmiskā bakalaura 

studiju programmas „Vēsture” absolvente;  

 Anda Opoļska - LNA Cēsu zonālā valsts arhīva vecākā eksperte, profesionālā maģistra 

studiju programmas “Arhīvniecība” absolvente;  

 Svetlana Romanovska - profesionālā maģistra studiju programmas “Arhīvniecība” 

absolvente, studiju kursa „Arhīvpedagoģija” docētāja; 

 Vita Kravčenko - RA arhīviste, profesionālā maģistra studiju programmas “Arhīvniecība” 

absolvente; 

 Olga Karacejeva - profesionālā maģistra studiju programmas “Arhīvniecība” maģistrante.  

SV padomes sastāvs veidots, ņemot vērā visu studiju procesa kvalitātes nodrońināńanā 

iesaistīto puńu pārstāvniecību. SV Padomes funkcijas koncentrētas uz SV attīstības analīzi: tās  

atbilstības koriģēńanu, saskaņojot ar RA darbības un attīstības stratēģiju, saskaņotību ar vadońajiem 

Latvijas un Latgales reģiona plānońanas dokumentiem, SV un tam atbilstońās studiju programmas 

pańnovērtējuma ziņojumu sagatavońanu un izvērtējumu, rezultātā nodrońinot iespēju ierosināt 

būtiskas izmaiņas studiju programmā.  

 

7. Studiju virzienam pieejamie resursi (tai skaitā finanšu resursi) un materiāltehniskais 

nodrošinājums 

7.1. Studiju virzienam pieejamie finanšu resursi 

Studiju procesa veiksmīgai nodrońināńanai RA izmanto gan valsts budņeta dotāciju, gan 

privātos līdzekļus. Kopń RA dibināńanas 1993.gadā finansiālais stāvoklis ir vērtējams kā stabils. 

Ieņēmumus veido: 

 dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, 



 studiju maksas augstākajā izglītībā,  

 ES struktūrfondu finansējums,  

 dalības maksas semināros,  

 studentu viesnīcas pakalpojumi,  

  citi saimnieciskās darbības ieņēmumi. 

Proporcionāli ieņēmumiem augstskolas budņetā tiek plānoti izdevumi. Izdevumu galvenās pozīcijas 

ir :  

 personāla atlīdzība,  

 telpu uzturēńanas izdevumi un komunālie maksājumi,  

 mācību procesa materiālie izdevumi,  

 jaunu iekārtu iegāde,  

 telpu pārbūve un remonti. 

Plānojot studiju virzienu izmaksas, studiju programmu realizācijai tiek pieńķirts valsts budņeta 

attiecīgais finansējuma apjoms, kā arī noteikts procents no prognozētiem studiju programmas 

ieņēmumiem ( studiju maksa un citi ar studiju procesu saistītie maksājumi). Līdz ar to tiek 

nodrońināta stabila studiju programmu kvalitāte. 

SV pieejamie finanńu resursi 2012.g.:  
 

Ieņēmumu veids 2012.gads % 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 19 523 84 

Studiju maksas ieņēmumi  1 179 5 

ERASMUS LLP projekts 2 564 11 

KOPĀ 23 266 100 

 

7.2. Studiju virziena materiāltehniskais nodrošinājums 

SV materiāltehnisko nodrońinājumu veido: studiju procesam paredzētās telpas, to tehniskais 

iekārtojums, ITC, tā piedāvātie pakalpojumi, augstskolas bibliotēka, dienesta viesnīca utml. SV 

īstenońanai nepiecieńamā materiāli tehniskā bāze tiek nepārtraukti atjaunota un pilnveidota. 

Fakultātes studiju korpusa renovācijas laikā studiju process notika tam pielāgotās telpās, kuras 

iekārtotas atbilstońi gan plūsmas lekcijām, gan arī studijām mazākās grupās.  Visās auditorijās 

veikts remonts, telpas aprīkotas ar atbilstońām mēbelēm un vairākums no tām ar tehnisko 

aprīkojumu, t.sk. multimediju aparatūru (portatīvie vai stacionārie datori, projekcijas aparāti, 

interaktīvā tāfele).  



        Studiju process tiek organizēts arī Informācijas tehnoloģiju centrā (platība 934 m
2
, no kuriem 

– 250m
2
 ir datorzāles). ITC ir moderni aprīkotas telpas, kur ir nodrońināta pieeja arī cilvēkiem ar 

speciālajām vajadzībām. Fakultātes telpās un studentu dienesta viesnīcā ir pieejams bezvadu 

internets.  

 

Studiju virziena nodrošināšanai pieejamā datortehnika 2012./2013. studiju gadā:  

 
RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS 

 
KOPĀ 

TAI SKAITĀ 
STUDIJU 

PROCESAM 
ADMIN. 

VAJADZ. 
ZINĀTN. 

DARBAM 
Kopā: 246 76 168 168 
IBM PC 386 un vecāki modeļi     
IBM PC 486 vai jaudas ziņā līdzvērtīgi 2    
IBM PC Pentium, Pentium,Pro, Pentium MMX 

vai jaudas ziņā līdzvērtīgi 
44 28 16 16 

IBM PC Pentium II, Pentium Celeron vai jaudas 

ziņā līdzvērtīgi 
137 38 99 99 

IBM PC Pentium III vai jaudas ziņā līdzvērtīgi 33 10 23 23 
Citi – Pentium IV 30  30 30 

 

 

 

INTERNETA PIESLĒGUMA VEIDS 

UZ CIK DATORIEM PIEEJAMS 

 

KOPĀ 

TAI SKAITĀ 

STUDIJU 

PROCESAM 
ADMIN. 

VAJADZ. 
ZINĀTN. 

DARBAM 

Pastāvīgais pieslēgums ar ātrumu virs 2 

Mbps 
244 76 168 168 

 

Studiju procesa nodrońināńanai tiek izmantoti arī portatīvie datori un multimediju projektori (4), 

magnetofoni (18), videomagnetofoni (10), televizori (11), kopēńanas iekārtas (13), grafoprojektori 

(11), videokameras (4), skeneri, printeri, fotokameras, videomontāņas plates u.c. ierīces.  

          RA dienesta viesnīca atrodas Rēzeknē Maskavas ielā 22.  To izmanto studējońie, t.sk. – 

ārzemju studējońie, kā arī viesdocētāji. Ārzemju studenti var izmantot visus pakalpojumus, kas ir 

vietējo studentu rīcībā. Viesdocētājiem fakultātē tiek nodrońinātas darba telpas, kas aprīkotas ar 

datortehniku un pieeju Internetam. 

         RA bibliotēkā (Atbrīvońanas alejā 90) ir mājas abonementa nodaļa, 3 lasītavas, ārzemju 

literatūras nodaļa. Bibliotēkas fondi tiek komplektēti saskaņā ar Rēzeknes Augstskolas studiju 

virzieniem. Bibliotēkas krājumos atrodamas grāmatas, sērijizdevumi, elektroniskie un audiovizuālie 

dokumenti, kopumā ~65 tūkstońi vienību. No tiem aptuveni 20% veido avoti un papildliteratūra. 



Bibliotēkas fonda sadalījums pa valodām ir ńāds: 62% latvieńu, 25% krievu, 8% angļu, 4% vācu, 

1% citas valodas. Ik gadus bibliotēkas fonds tiek papildināts par aptuveni 2000 vienībām. Pēc RA 

bibliotēkas darba modernizācijas ńobrīd ne tikai tiek nodrońināts tieńais atbalsts studējońajiem: 

brīvpieejas lasītava, materiālu pavairońanas tehnika, elektroniskie katalogi, datu bāzes, 

starpbibliotēku abonements, bet arī  izveidota vienota elektroniska bibliotēkas krājumu datu bāze, 

vienota lasītāju datu bāze, automatizēts bibliotēkas fondu izsniegńanas, saņemńanas process, 

lietotājam nodrońināta iespēja attālināti piekļūt savam izsniegumu kontam, elektroniski lūgt 

pagarinājumu, kā arī rezervēt pieejamos izdevumus. 

Bibliotēka regulāri informē RA studentus un docētājus par jaunākās literatūras iegādi RA 

Internet mājas lapā. Katru gadu bibliotēkā tiek iepirkta jauna mācību un zinātniskā literatūra, 

iepirkumu sarakstu pakārtojot ar studiju prioritātēm (konsultējoties gan ar programmu direktoriem, 

gan docētājiem).  

Studiju un pētnieciskā darba nodrońināńanai RA bibliotēkā tiek abonētas arī elektronisko 

datu bāzes (EBSCO, SCOPUS, ScienceDirect u.c.). Individuālajam studiju darbam studējońie 

izmanto arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas abonementu, kā arī citu Latvijas augstskolu, reģionālo 

bibliotēku resursus.  

Studējońo un darbinieku, kā arī viesu rīcībā ir RA izdevniecība, kas ne tikai nodarbojas ar 

literatūras izdońanu, bet arī piedāvā kopēńanas, skenēńanas, printēńanas, iesieńanas, apdrukas utml. 

pakalpojumus. 

 

8. Sadarbība Latvijā un ārzemēs studiju virziena ietvaros 

 

SV ietvaros sadarbība pamatā tiek īstenota 1) organizējot un koordinējot sadarbību ar 

Latvijas u.c. valstu augstākās izglītības iestādēm (skat. 16.2.); 2) sadarbojoties ar darba devējiem un 

profesionālām organizācijām (piem., ar Latvijas Nacionālo arhīvu, ar Latvijas Arhīvistu biedrību 

utt.) (skat. 16.1.) Ńo sadarbību koordinē gan fakultātes struktūrvienības, gan RA ārējo sakaru daļa, 

gan RA Sabiedrisko attiecību nodaļa. 

 

9. Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, studiju veidu, 

iegūstamo grādu, grādu un profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo kvalifikāciju 

 

 

SV ietvaros tiek īstenota viena studiju programma:  



 

 

 

10.  Studiju programmu atbilstība LR un RA attīstības stratēģijai 

 

SV mērķis, uzdevumi un studiju rezultāti veidoti, respektējot Latvijas Nacionālā attīstības 

plāna 2014 – 2020 koncepciju augstākajā izglītībā, pētniecībā un inovācijā, kā arī  pakārtoti RA 

darbības un attīstības stratēģijai 2009.-2015.gadam, kas paredz „ …sagatavot radońus, aktīvus, 

profesionālus speciālistus gan reģiona, gan valsts darba tirgum, pilnveidot studiju programmas 

atbilstońi darba tirgus prasībām, attīstot starpdisciplināras un internacionālas studijas, attīstīt 

mūņizglītības sistēmu, kā arī Latgales ekonomikas mijiedarbību starptautiskajā kontekstā.” 

SV aktualitāti nosaka vairāki būtiski faktori: 1) strauja elektronisko tehnoloģiju ienākńana 

iestāņu un uzņēmumu lietvedībā, elektronisko dokumentu parādīńanās, izveidotais elektronisko 

dokumentu valsts arhīvs, kas izvirza augstākas prasības dokumentu atlasei, izvērtēńanai un 

glabāńanai; 2) jaunā arhīvu likuma koncepcijā akcentētā Nacionālā Dokumentu mantojuma (NDM) 

Centrālā reģistrā iekļauto dokumentu sistematizēńana un aprakstīńana neatkarīgi no informācijas 

nesēja veida, kā arī NDM Centrālā reģistra veidońana elektroniskā versijā, kas paplańina dokumentu 

Studiju virzienam atbilstošā studiju programma 

Nosaukums  Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma 
 „Arhīvniecība” 

Kods  47322 

Studiju veids un forma Pilna laika klātiene  Nepilna laika neklātiene  

Īstenošanas 

Ilgums  2 gadi 2,5 gadi  

Apjoms  80 KP (120 ECTS) 

Vieta  Atbrīvońanas aleja 115, Rēzekne, Latvija  

Prasības, uzsākot studiju 

programmu apguvi 

Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds vai profesionālā 

kvalifikācija, kura iegūta, pabeidzot vismaz 4 gadu studiju programmu un 

vismaz 1 gada arhīva darba pieredze; 
vai 

Akadēmiskais bakalaura grāds vēsturē un vēstures bakalaura studijās apgūti 

arhīvniecības nozares teorētiskie kursi vismaz 8 KP un arhīva darba prakse 

vismaz 2 KP 
Iegūstamais grāds  Profesionālais maģistra grāds arhīvniecībā un arhīvista kvalifikācija 



pieejamības iespējas; 3) privāto arhīvu veidońanās, kā arī paredzamās tiesības pēc ārzemju prakses 

pańiem arhīviem „veidot dokumentu ar arhīvisku vērtību, netradicionālo, tajā skaitā dokumentētu 

mutvārdu vēsturi, kā vienu no arhīvu funkcijām, īpańi tajās jomās, ko neaptver publisko institūciju 

darbība”; 4) sabiedrības pieaugońā interese par vēsturi, vēsturnieku vēlme dziļāk pētīt pilsonisko 

sabiedrību un labāk izprast vispārējā vēsturiskā procesa komplicētību, īpańi 20. gadsimtā, lai 

sekmētu Eiropas nesenās vēstures izpratni, prasa tālāku arhīvu darba sakārtońanu un to materiālu 

pieejamību sabiedrībai, paaugstinot arhīvu darbinieku kvalifikāciju. 

SV ietvaros īstenotās studiju programmas mērķi un uzdevumi ir vērsti uz studiju procesa 

fleksibilitāti, jaunākās pētnieciskās metodoloģijas un tehnoloģiju integrēńanu, kvalificētu speciālistu 

piesaisti, lai nodrońinātu programmas absolventu profesionālo kompetenci un konkurētspēju darba 

tirgū.  

 

11. Studiju virziena īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls (uzskaitījums, norādot tā 

kvalifikāciju un pienākumus, tai skaitā studiju programmu un tās daļu, kuru katrs no 

akadēmiskā personāla īsteno) 

 

Docētājs Grāds Akad. amats 2012./2013 KP 

(ECTS) 

Aleksandrs Ivanovs Dr. hist.  vad.pētnieks HAM – 20 (30) 

Pēteris Grabusts Dr.sc.ing. asoc.profesors HAM – 4 (6) 

Artis  Teilāns  Dr.sc.comp. profesors HAM – 3 (4,5) 

Pēteris Kivrāns Mg.hist. lektors HAM – 10 (15) 

Katrīna Abricka Mg.arhiv. vieslektore HAM – 14 (21) 

Valda  Čakńa Mg.paed., Mg.hist. lektore HAM – 4 (6) 

Iluta  Arbidāne Dr. oec. docente HAM – 2 (3) 

Anita Puzule Mg.oec. docente HAM – 2(1,5) 

Vita  Kravčenko Mg.arhiv. lektore HAM – 4 (6) 

Māra  Sprūdņa Mg.chem. viesdocente HAM – 2 (3) 

Svetlana Romanovska Mg.arhiv. vieslektore HAM – 2 (3) 

Ilga  Krampuņa Mg.iur., Mg.soc.sc. lektore HAM – 2 (3) 

Iveta  Dukaļska Mg.philol. vieslektore HAM – 1 (1,5) 

 

SV īstenońanu 2012./2013.st.g. nodrońināja 13 docētāji, no tiem 7 jeb 54% bija vēlētais 

akadēmiskais personāls. SV īstenońanā iesaistīti četri docētāji ar doktora zinātnisko grādu, viņi 

arī docē tos SV studiju kursus, kas saistīti ar viņu zinātnisko pētījumu jomu: Dr.hist. A.Ivanovs 

veic pētījumus arhīvzinātnē un tai radniecīgās vēstures jomās, Dr.oec. I.Arbidāne veic 

pētījumus sociālekonomisko procesu vadības jomā, Dr.sc.comp. A.Teilāns un Dr. sc.ing. 



P.Grabusts pēta ar IT saistīto datu bāzu veidońanas, pielāgońanas, izmantońanas utt. problēmas. 

Doktorantes tiesību zinātņu jomā I.Krampuņas pētījumi saistīti ar administratīvo tiesību sfēru. 

SV nodrońināńanā iesaistīti arī nozares vadońie speciālisti – LNA direktore M.Sprūdņa, kas 

docē studiju kursu „Dokumentu preventīvā aizsardzība”, LNA Rēzeknes zonālā arhīva vecākā 

eksperte K.Abricka, kas koordinē studējońo prakńu norisi. 

Docētāju kvalifikācija atbilst tiem pienākumiem, ko viņi veic SV īstenońanā.  

 

12. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tā 

ietekme uz studiju darbu (studējošo iesaistīšana pētniecības projektos, kā arī dalība 

starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes padomes un citu institūciju finansētajos 

projektos pārskata periodā) 

 

Akadēmiskā personāla zinātniskais darbs ir obligāta viņa darba sastāvdaļa. SV stratēģiskās 

attīstības kontekstā svarīga nozīme ir studiju programmas direktora REGI vad.pētnieka A.Ivanova 

publikācijām, kas saistītas ar arhīvzinātnes vai arheogrāfijas tematiku, respektīvi, ar to studiju kursu 

tematiku, ko viņń docē. Būtiska nozīme ir asoc.profesora P.Grabusta un prof. A.Teilāna 

pētījumiem, kas saistīiti ar elektronisko dokumentu programmatūras aktuāliem aspektiem. No 

profesionālā viedokļa nozīmīgi ir arī docētāju M.Sprūdņas, V.Pētersones, D.Bērzes,  u.c. 

viesdocētāju profesionālās darbības jautājumu iztirzājumi ņurnālā Latvijas Arhīvi, kā arī 

publikācijas par starptautiskajām arhīvu darbinieku aktivitātēm. Tomēr SV strādājońo docētāju 

sastāvs nav viendabīgs, jo ir prāvs praktiķu skaits, kuru iesaistīńanās zinātniskos pētījumos nav 

vienlīdz aktīva. 

SV iesaistītie docētāji  darbojas daņādos projektos: 1) 2013.g. janvārī noslēdzās projekts 

Tempus NMPLIS, „New Masters Programme in Library and Information Science” (145021-

TEMPUS-2008-UK-JPCR), kurā ietvaros, kā tika minēts, SV akadēmiskais personāls iesaistījās 

pieredzes apmaiņā, vadot nodarbības gan vasaras skolās Tbilisi (Grūzija), gan kolēģu staņēńanās 

periodā Latvijā; 2) docētāji darbojuńies ESF finansētajā RA projektā Teritoriālās identitātes 

lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā (V.Čakńa), kam 

būtiska nozīme kultūras mantojuma sistematizēńanā; 3) uz 2013.g. līguma ar Latvijas Vēsturnieku 

komisiju par pētījuma „1949. gada deportācija Latvijas historiogrāfijā: izpētes gaita, rezultāti un 

perspektīvas” sagatavońanu  pamata Dr. hist. A.Ivanovs veica arhīvu dokumentos balstītu izvērstu 

pētījumu.  



Gandrīz visu maģistrantu darbi satur jaunas atziņas un faktus, kas var kalpot par 

ieguldījumu arhīvzinātnes attīstībā. Studējońajiem ir iespēja piedalīties ikgadējā Humanitāro un 

juridisko zinātņu fakultātes studentu zinātniskajā konferencē „Mēs laikā, telpā, attīstībā”. Arī valsts 

pārbaudījumu komisija vairākkārt ir ieteikusi publicēt tos maģistrantu darbus, kuri satur inovatīvas 

idejas arhīva darbības uzlabońanā. Ńobrīd tiek veidota ńo darbu datu bāze, kas varētu kļūt par 

centralizētu inovatīvu ideju krātuvi. Paredzēts arī izveidot izvērstu apskatu par RA maģistrantu 

pētījumiem arhīvniecībā, kas veikti kopń 2008.gada.  Aizvien vairāk maģistra darbos tiek pētītas 

atsevińķu valsts iestāņu dokumentu radīńanas, aizsardzības un pārvaldības problēmas, kā arī 

elektronisko dokumentu pārvaldības specifika. Vairāk kā  2/3 maģistra darbu ir ieguvuńi vērtējumu 

no „labi” līdz „izcili” ar rekomendācijām publicēt.  

 

13. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko 

publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata periodā 

 

Pārskata periodā ir pieaugusi akadēmiskā personāla publicēńanās iespēja starptautiski citējamās 

datu bāzēs, kā arī sagatavoti vairāki izdevumi, kas kalpo kā mācību līdzekļi digitālo arhīvu un 

elektronisko dokumentu pārvaldības procesu apguvē, kā arī starpkultūru komunikācijas studijās.  

Zinātniskās publikācijas, kas ir atrodamas anonīmi recenzētos un starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos zinātniskos izdevumos (Web of Knowledge, EBSCO, Index-Copernicus) vai 

atrodas ASV Kongresa bibliotēkas katalogos): 

 

Web of 

Knowledge  
Grabusts P. Posibilities of 

applying clustering 

algorithms in data 

analysis 
 

5-th     International scientific 

conference on Applied information 

and Communication Technologies 

(AICT2012), Jelgava, 26-27 April 

2012, P.  62-68. [ISBN 978-9984-

48-065-7] 

2012 

Web of 

Knowledge  
Valbahs E., 

Grabusts P. 
 

Autonomus robot 

behavior for path 

planning in closed  

space 
 

5-th International scientific 

conference on Applied information 

and Communication Technologies 

AICT2012), Jelgava, 26-27 April 

2012, P.  113-117. [ISBN 978-9984-

48-065-7] 

2012 

Web of 

Knowledge  
Valbahs E., 

Grabusts P. 
 

The analysis of 

effectiveness of the 

shortest path for 

traveling salesman 

problems in 2D grid 

6-th International scientific 

conference on Applied information 

and  Communication Technologies 

(AICT2013), Jelgava, 25-26 April 

2012, P. 315-320, 2013. [ISSN 

2255-8586] 

2013 

Web of 

Knowledge  
Grabusts P. Analysis of ontology 

based approach for 

clustering tasks 

6-th International scientific 

conference on Applied information 

and  Communication Technologies 

2013 



(AICT2013), Jelgava, 25-26 April 

2012, P. 10-17, 2013. [ISSN 2255-

8586] 
EBSCO Arbidāne, I., 

Zelgalve, E. 
Current assets 

structure and 

exploration of 

business in Latvia  

European Integration Studies, 

Research papers 6, ISSN 1822-8402  
2012 

EBSCO Grabusts P. Clustering. From 

Clusters to 

Knowledge 
 

Computer Technology and 

Application, David Publishing 

Company, USA, Volume 4, Number 

6, pp. 284-290. [ISSN:1934-7332]   

2013 

EBSCO Grabusts P. The Analysis of 

Rating Data of the 

Latvian Higher 

Educational 

Institutions Using 

Clustering 

Scientific Journal of Riga Technical 

University: Information Technology 

and Management Science. RTU, 

Riga, Volume 15, P. 15-19. [ISSN 

2255- 9086] 

2012 

EBSCO Kodors S., 

Grabusts P. 
 

The Analysis of Noise 

Level of RGB Image 

Generated Using 

SOM 

Scientific Journal of Riga Technical 

University: Information Technology 

and Management Science. RTU, 

Riga, Volume 15, P. 20-25. [ISSN 

2255- 9086] 

2012 

EBSCO Valbahs E., 

Grabusts P. 
 

Motion Planning of an 

Autonomous Robot in 

Closed Space with 

Obstacles. 

Scientific Journal of Riga Technical 

University: Information Technology 

and Management Science. RTU, 

Riga, Volume 15, P. 52-57. [ISSN 

2255- 9086] 

2012 

EBSCO Puzule A. Assesment of Labour 

Income Taxation in 

Latvia. 

Proceedings of  the 12th 

International Scientific Conference. 

Management Horizons in Changing 

Economic Environment. Pp. 759 – 

774, ISSN 2029-8072 

2013 

EBSCO Krasovskis,V., 
Samusenko,I., 
Teilans.A., 
Uņga-Rebrovs 

O. 

The support concept 

of software 

development iteration 

management. 

Proceedings of the International 

Conference on Applied Information 

and Communication Technologies 

(AICT2013), Jelgava, Latvia 25 - 26 

April, 2013, pp. 282 – 287. 

2013 

Index-

Copernicus 
Čakńa, V. Ieskats Latgales 

katoļu tradīcijās: 

tautas lūgńanas pie 

sādņu krustiem maijā  

Res Humanitariae XII, pp. 222 – 

252. Klaipeda, ISSN 1822-7708 
2012 

Index-

Copernicus 
Grabusts P. Klasterizāciju 

raksturojońo 

parametru ietekme uz 

datu analīzes 

rezultātiem 

Starptautiskā zinātniskā konference 

„ Tautsaimniecības attīstības 

problēmas  un risinājumi”, Rēzeknes 

Augstskola, 2012.gada 19. aprīlis., 

Lpp. 138-151. [ISSN 1691-5828] 

2012 

Index-

Copernicus 
Ņubule Ē., 

Grabusts P. 
 

Niskanena klasiskā 

biroja darbības 

modeļa pielietojuma 

potenciālās iespējas 

Starptautiskā zinātniskā konference 

„ Tautsaimniecības attīstības  

problēmas  un risinājumi”, Rēzeknes 

Augstskola, 2012.gada 19. aprīlis., 

Lpp.  399-410. [ISSN 1691-5828] 

2012 



Index-

Copernicus 
Arbidāne, I., Apgrozāmo līdzekļu 

jēdziena interpretācija 

zinātniskajā un 

nozares literatūrā  

Latgales tautsaimniecības pētījumi 

Sociālo zinātņu ņurnāls Nr1(4), 

ISSN 1691-5828 

2012 

Cabell’s 

Directory of 

USA un 

ERA 

Arbidāne, I., 

Ignatjeva, S. 
The Relationship 

between Working 

Capital Management 

and Profitability: a 

Latvian Case  

Global Review of Accounting and 

Finance Vol. 4. No. 1. March 2013. 

pp.148–158; ISSN 1838-1413 

2013 

MLA 

International 

Bibliography 

Ivanovs, A. Latvijas vēstures 

zinātnes sovetizācija: 

Daņi Latvijas padomju 

historiogrāfijas 

tapńanas aspekti (20. 

gs. 40. g. vidus – 50. 

g. beigas 

Humanitāro Zinātņu Vēstnesis Nr. 

20:  / Daugavpils Universitāte, 73–

88.lpp. ISSN 1407-9607 

2012 

 

Citas publikācijas: 

 
Uņga-Rebrovs O., 

Grabusts P. 
 

Сравнительный анализ 

двух подходов к 

моделированию и учѐту 

рисков в принятии 

решений 

Scientific and Practical Journal: 

Issues of Risk Analysis, Moscow, 

Vol. 9, No. 2, P. 8-23.  [ISSN 1812- 

5220]   
 

2012 

Valbahs E., 

Grabusts P. 
 

Motion planning of an 

autonomous agents in 2D 

grid 

2
th
 International conference of 

Informatics and Management 

sciences ICTIC2013, March 25-29, 

Zilina, Slovak Republic, p. 453-457. 

[ISSN 978-80-554-0648-0]   

2013 

Arbidāne, I., 

Volkova, J. 
Internal factors influencing 

management of current assets 
Solution of a Social Requirements 

and Objective reality issues in 

Economical and Juridical Sciences, 

IASHE, London, pp.127-130, ISBN 

978-1-909137-11-0 

2012 

Ivanovs, A 

Varfolomeyev, A. 
Wiki Technologies for 

Semantic Publication of Old 

Russian Charters” 

Digital Humanities 2012: Conference 

Abstracts. University of Hamburg, 

Germany, July 16 – 22,  / Ed. by J. 

Ch. Meister. Hamburg: Hamburg 

University Press, pp. 405-407. ISBN 

978-3-937816-99-9 

2012 

 Иванов А. С.,    

Варфаломеев А.Г. 
Репрезентация содержания 

исторических источников в 

семантических сетях: 

Attempto Controlled English 

(ACE) 

Информационные технологии и 

письменное наследие. El’ 

Manuscript.- Материалы IV 

международной научной 

конференции. 3-8 сентября, 

Петрозаводск; Ижевск, c. 112-120.  

ISBN 978-5-8021-1402-5 

2012 

Ivanovs, 

Aleksandrs 
Datortehnoloģijas vēstures 

avotu reprezentācijā, edīcijā 

un avotpētnieciskajā kritikā  

Latvijas Vēstures Institūta Ņurnāls. 

Nr. 4 (85). 5.-31.lpp. Rīga, ISSN 

1025–8906 

2012 

Иванов А., Компьютерный анализ Vēsture: Avoti un cilvēki. 2012 



Варфоломеев А структуры исторических 

источников (на примере 

отписок XVII в.)  

Humanitārās fakultātes XXI 

starptautisko zinātnisko lasījumu 

materiāli. Vēsture XV, Daugavpils: 

Saule, 2012. 112.-121. lpp. ISSN 

1691-9297 

Иванов А. С. Археография и актовое 

источниковедение в эпоху 

компьютерных технологий 

В кн.: Проблемы дипломатики, 

кодикологии и актовой 

археографии: Материалы XXIV 

Международной научной 

конференции. Москва 2-3 февраля 

2012 г. / отв. ред. Ю. Э. Шустова; 

РГГУ, Историко-архивный 

институт, Высшая школа 

источниковедени, специальных и 

вспомогательных исторических 

дисциплин; Институт всеобщей 

истории РАН; Археографическая 

комиссия РАН, Москва: РГГУ, С. 

321-323. ISBN 978-5-7281-1294-5 

2012. 

Varfolomeyev, 

A., Ivanovs, A 

Representation of Historical 

Sources on the Semantic 

Web by Means of Attempto 

Controlled English 

In: P. Klinov, D. Mouromtsev, eds. 

Knowledge Engineering and the 

Semantic Web: 4
th
 International 

Conference, KESW 2013. 

(Communications in Computer and 

Information Science 394). 

Heidelberg; New York; Dordrecht; 

London: Springer. pp. 177-190. ISSN 

1865-0929, e-ISSN 1865-0937 

2013 

Čakńa, Valda  Mūzikas izglītība Latvijas 

kultūrpolitikā (1920-1940) 

Vēsture: avoti un cilvēki. DU 

Humanitārās fakultātes XXI 

Zinātniskie lasījumi. Vēsture XV. 

Daugavpils, DU akadēmiskais 

apgāds „Saule”, 68.-75. lpp. 

ISSN1691-9297  

2012 

 

Monogrāfijas un mācību līdzekļi 

Autors Nosaukums Izdošana

s gads 

Izdošanas vieta, indekss 

Ivanov, A. „Historiography as Framing and Support 

Factor of Ethnic Identity: The Case of 

Historiography of Latgale.” In: V. Volkovs, 

D. Hanovs, I. Runce, eds. Ethnicity. Towards 

the Politics of Recognition in Latvia: 1991–

2012. 

2013 Rīga: Zinātne,  ISBN 978-

9984-879-39-0. 

Иванов А. С., 

Варфаломеев 

А.Г. 

Компъютерное источниковедение:  

Семантическое связывание информации в 

репрезентации и критике исторических 

источников   

2013 Петрозаводск: ПетрГУ 

ISBN 978-5-8021-1573-2 

Иванов А. С., 

Варфоломеев 

Возможности Semantic MediaWiki в 

создании семантических публикаций 

2012 Москва: Издательство 

Московского университета,  



А. Г. исторических источников”. В кн.: 

Информационный бюллетень Ассоциации 

«История и компьютер»: Инновационные 

подходы в исторических исследованиях: 

информационные технологии, модели и 

методы. № 38: Специальный выпуск. 

Материалы XIII конференции Ассоциации 

«История и компьютер». Москва, 21–23 

сентября 2012 г. / Отв. ред. И. М. Гарскова 

ISSN 2226-9142. 

Čakńa Valda 

u.c. 

Ńuplinska, I. (galv.red.) Latgales 

lingvoteritoriālā vārdnīca I/ Latgolys 

lingvoyeritorialuo vuordneica II.  

2012 Rēzekne: Rēzeknes 

Augstskola 

ISBN 978-9984-44-109-2 

Čakńa Valda 

u.c. 

Lazdiņa. S. (galv.red.) Enciklopēdisks 

izdevums skolēniem.  Ausmas zeme 

2012 Rēzekne: Rēzeknes 

Augstskola.  

ISSN 978-9984-44-112-2 
 

Čakńa, Valda Mūzikas izglītība Latvijas kultūrpolitikā: 

tautas konservatorijas valsts novados (1920 – 

1940)  

2013 Rēzekne: Rēzeknes 

Augstskola 9789984440958 

ISBN 978-9984-44-095-8 

 

14.  Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums, norādot to uzdevumus 

studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā 

 

SV īstenońanā pamatā iesaistīti RA Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes Humanitāro 

zinātņu katedras docētāji, taču, ņemot vērā SV satura starpdisciplināro ievirzi, būtisku ieguldījumu 

studiju procesa nodrońināńanā sniedz Inņenieru fakultātes Informātikas un matemātikas  katedras 

vadońie pētnieki asoc.prof. P.Grabusts un profesors A.Teilāns. Sociālo zinātņu jomas saturu 

nodrońina gan Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes Tiesību zinātņu katedras, gan 

Ekonomikas un vadības fakultātes docētājas lektore I.Krampuņa, docente I.Arbidāne, lektore 

A.Puzule. Studiju moduļa „Digitālo dokumentu un elektronisko arhīvu pārvaldība” īstenońanas 

nodrońināńanai ļoti svarīga ir RA ITC loma. Studējońie izmanto gan datorklasēs esońos datorus, gan 

arī strādā ar speciālajām programmām atsevińķu studiju kursu (piem., Elektronisko dokumentu 

informācijas sistēmas) apguvē. Katra SV īstenońanā iesaistītā docētāja CV skat. 1.pielikumā. 

Studiju programmu īsteno docētāji ar atbilstońu izglītību, kvalifikāciju un praktisku pieredzi. 

Tie ir docētāji, kas pārstāv vēstures nozari (Dr.hist. A.Ivanovs, Mg.hist. P.Kivrāns, Mg.hist.,paed. 

V.Čakńa), sociālās zinātnes (Dr.oec. I.Arbidāne, Mg.oec. A.Puzule), datorzinātnes (Dr. sc.comp. 

A.Teilāns, Dr.sc. comp. P.Grabusts, Dr.sc.comp. A.Jansone). Programmas īstenońanā ir arī iesaistīti 

LNA centrālo arhīvu vadońie darbinieki (Mg.chem. M.Sprūdņa, Dr.hist. V.Pētersone, Dr.hist. 

D.Bērze u.c.), kuri veic arī programmas īstenońanas norises un izstrādāto maģistra darbu kvalitātes 

izvērtēńanu. Programmas direktora funkcijas veic Dr.hist. A.Ivanovs, kurń ir vadońais speciālists 



arhīvzinātnē un arheogrāfijā Latvijā. Noteikti jāuzsver, ka, lai nodrońinātu akadēmiskā personāla 

attīstību, programmas īstenońanā pēdējo trīs gadu laikā iesaistītas arī studiju programmas 

absolventes profesionālā maģistra grāda arhīvniecībā ieguvējas V.Kravčenko (RA arhīva vadītāja), 

S.Romanovska, K.Abricka, kura bez tam arī strādā LNA Rēzeknes zonālajā arhīvā.  

SV administrēńanu nodrońina Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes struktūrvienības – 

dekanāts un Humanitāro zinātņu katedra (docētāju kopsapulcēs apsprieņ un apstiprina studējońo 

maģistra zinātnisko pētījumu tematus, vadītājus un recenzentus, studiju virzienu pańnovērtējuma 

ziņojumus, attīstības plānus, kā arī docētāju semestra darba atskaites).  

Būtiska nozīme SV īstenońanas administrēńanā ir fakultātes Domei, kas kā vēlēts koleģiāls 

institūts akceptē fakultātes kopējo darba plānu, kura ietvaros studiju virziena izpilde tiek izvērtēta 

katra studiju perioda noslēgumā, apstiprina studiju plānus, analizē problēmas un riskus studiju 

programmas attīstībā  

Centralizēti SV īstenońanas finansējumu pārvalda RA grāmatvedība, kas aprēķina studiju 

programmas izmaksas u. c. finanńu resursu pieejamību. Studiju maksas lielumu katram studiju 

gadam izskata un apstiprina RA Senāts.  

Savukārt RA Studiju daļa nodrońina studiju procesa īstenońanas atbilstību LR normatīvo 

aktu prasībām, kā arī veic studiju procesa kvalitātes pārvaldību un uzraudzību. 

 

15. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla raksturojums 

 

Studiju procesa nodrońināńanā iesaistītais palīgpersonāls:  

1. Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes dekanāta metodiķe, kuras uzdevumu lokā ietilpst 

metodiskās palīdzības un konsultāciju sniegńana docētājiem par RA informācijas sistēmas 

papildināńanu, studiju procesam nepiecieńamo dokumentu izstrādi un noformēńanu, kā arī 

informēńana par termiņu ievērońanu. Tāpat viņas pienākums ir sadarbībā ar RA struktūrvienībām 

organizēt seminārus, informatīvus pasākumus studējońajiem, sniedzot informāciju par studiju 

procesu, studiju maksām, praksēm, iekńējo informācijas sistēmu, studentu tiesībām un iespējām RA 

(par bibliotēkas pakalpojumiem, ERASMUS programmām, sporta un kultūras aktivitātēm u.c. 

iespējām, ko studējońais var izmantot studiju laikā); ierosināt veikt nepiecieńamās izmaiņas 

nodarbību sarakstos, koordinēt nodarbību atstrādāńanas grafiku saskaņā ar docētāju vajadzībām un 

pieprasījumiem un nodrońināt informācijas nodońanu docētājiem un studējońajiem; plānot un 



kontrolēt individuālos studiju grafikus studentiem, kas atgriezuńies no studijām ārzemēs vai 

imatrikulēti studijām vēlākajos studiju posmos 

2. Humanitāro zinātņu katedras lietvede, kuras pienākumos ietilpst ńādi uzdevumi: sadarbībā ar 

studiju programmu direktoriem sagatavot ierosinājumus studiju laika grafiku pārbaudījumu norisei 

– studiju darbiem, profesionālajām praksēm, gala pārbaudījumiem, u.c.; sadarbībā ar studiju 

programmu direktoriem sagatavot studentu prakses dokumentāciju, metodiskos norādījumus un 

organizēt informatīvus seminārus studējońajiem par prakses norises gaitu; nodrońināt prakńu līgumu 

un prakses pārskatu uzskaiti un iesniegńanas termiņu kontroli, apkopot informāciju par prakses 

vietām, prakses vadītājiem; sagatavot docētāju konsultāciju grafiku, organizēt studentu pieteikńanos 

uz brīvās izvēles kursiem un darbu tēmām, apkopot informāciju un iesniegt to katedras vadītājam 

apstiprināńanai katedras sēdē; informēt un konsultēt studentus studiju jautājumos – par darbu 

tēmām, praksēm, docētāju pieņemńanas laikiem u.c.; piedalīties studentu, absolventu, darba devēju 

un docētāju aptauju, kas saistītas ar studiju procesu, organizēńanā. 

 

16. Informācija par ārējiem sakariem: 

Lai nodrońinātu SV paredzēto studiju rezultātu kvalitatīvu īstenońanu un nostiprinātu SV 

konkurētspēju darba tirgū, tiek nostiprināti SV ārējie sakari. 

 

16.1. sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām 

Lai nostiprinātu SV kapacitāti un pilnveidotu studiju saturu, īpańa nozīme tiek pievērsta 

sadarbībai ar darba devējiem un profesionālām organizācijām. Studējońo profesionālās 

kompetences paplańināńanai sagatavoti un noslēgti sadarbības līgumi starp RA un Latvijas 

Nacionālo bibliotēku, RA un LNA, kas paredz sadarbību ne tikai prakses nodrońināńanā, bet arī 

zinātniskās pētniecības jomā un metodiskajā darbā.  

Īpańa loma ńajā sadarbībā tiek ierādīta LNA un tā struktūrvienībām reģionos. 2012./2013.g. ńī 

sadarbība veidojās sekojońi: 

Struktūrvienība Sadarbības forma 

LNA Latvijas Valsts arhīvs Profesijas standarta aktualizēńana, līdzdalība valsts 

pārbaudīj. komisijas, darbā, studējońo prakse 

LNA Kinofotofonodokumentu arhīvs Mācību ekskursijas-praktikumi, lektoriji, ekspozīciju 

izstāņu apmeklējumi, studējońo prakse 

LNA Rēzeknes Zonālais valsts arhīvs Profesijas standarta aktualizēńana, praktikumi, 

līdzdalība SV padomes darbā, maģistra darbu 

konsultanti, studējońo prakse 



LNA Jēkabpils Zonālais valsts arhīvs Maģistra darbu konsultanti, Studējońo prakse 

LNA Daugavpils Zonālais valsts arhīvs Studējońo prakse 

LNA Alūksnes Zonālais valsts arhīvs Studējońo prakse 

LNA Cēsu Zonālais valsts arhīvs Līdzdalība SV padomes darbā, studējońo prakse 

Latvijas Nacionālā bibliotēka Studējońo prakse 

Rēzeknes novada pańvaldība Līdzdalība RA Konventā, Studējońo prakse 

Rēzeknes pilsētas dome Studējońo prakse 

Viļānu novada pańvaldība Studējońo prakse 

Viļānu novadpētniecības muzejs Studējońo prakse 

LR Saeimas kancelejas dokumentu nodaļa Studējońo prakse 
  

Sadarbība ar profesionālajām organizācijām īstenojas, arī izmantojot līdzdalību Latvijas Arhīvistu 

biedrības darbībā. Vairāki SV akadēmiskā personāla pārstāvji ir ńīs biedrības biedri. Tādejādi tiek 

nodrońināta informācijas apmaiņa gan par aktualitātēm nozarē ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās 

robeņām, gan līdzdalība daņāda veida biedrības rīkotajos semināros, gan arī tiek gūta iespēja 

popularizēt arī SV interesentiem daņādos Latvijas reģionos. 

 

16.2. sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgus 

studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas 

Primāri sadarbība SV ietvaros notiek starp akadēmisko personālu, piedaloties daņādās 

Latvijas augstskolu organizētās zinātniskajās konferencēs, semināros utml. LU, DU, Liepājas 

universitātē u.c. Sadarbība Latvijā viscieńāk notiek ar Latvijas Universitāti, kur tiek īstenota vienīgā 

radniecīgā studiju programma - profesionālās izglītības maģistra studiju programma „Dokumentu 

un arhīvu pārvaldība”: RA ir noslēgts sadarbības līgums arhīvniecības studiju attīstības jomā ar LU. 

Dr.hist. vad.pētnieks A.Ivanovs lasa lekcijas arī LU maģistra programmas studējońajiem, ir 

ieplānoti kopīgi mācību semināri. RA studējońajiem ir tiesības apgūt atsevińķus studiju kursus vai 

moduļus gan ńajā LU studiju programmā, gan arī citu augstskolu studiju programmās. RA mājas 

lapā ir izvietota informācija, kas iepazīstina ar sistēmu, kā tiek nodrońināta iespēja citu Latvijas AII 

studiju programmu studējońajiem pieteikties uz RA studiju programmu ietvaros īstenotajiem studiju 

kursiem vai atsevińķiem programmu moduļiem. Ńīs sistēmas ietvaros arī profesionālā maģistra 

studiju programmā „Arhīvniecība” var apgūt gan atsevińķus studiju kursu (kā to paredz apstiprināts 

katra semestra studiju plāns), gan arī programmas studiju moduļus (piemēram, moduli „Digitālo 

dokumentu un elektronisko arhīvu pārvaldība”) atbilstońi studiju plānam. To regulē RA izstrādātie 

normatīvie dokumenti: Nolikums par RA klausītāju, Nolikums par iepriekšējā izglītībā vai 

profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu RA.  



Starptautiskā līmenī RA ir noslēgti vairāki sadarbības līgumi sociālajās zinātnēs, t.sk. 

Bratislavas universitāti, Vroclavas universitāti u.c., kā arī ar Lietuvas valsts arhīvu Viļņā un Narvas 

arhīvu Igaunijā plańākā informācija http://www.ru.lv/sadarbiba/arejie_sakari/asd_partneri 

/asd_erasmus_partneraugstskolas/). Pamatā tie ir ERASMUS un ERASMUS+ programmu līgumi, 

kas paredz sadarbību studiju, prakses un zinātniskās pētniecības jomās. Pateicoties ńīm vienońanās 

procedūrām, akadēmiskais personāls ir izmantojis iespēju staņēties ārzemju augstskolās un prakses 

vietās (skat. Koordinatoru atskaites http://www.ru.lv/sadarbiba/arejie_sakari/asd_erasmus/ 

asd_atskaites/). Bez tam arī RA studējońiem tiek dota iespēja līdzdarboties nodarbībās, kuras vada 

ārzemju docētāji. Kā īpańi vērtīga ńajā sadarbībā noteikti jāmin studējońo iespēja iziet profesionālo 

praksi kaimiņvalstu arhīvos (Lietuvā un Igaunijā), kas ļauj studējońajiem gan paplańināt pieredzi, 

gan salīdzināt arhīvu darba specifiku reģiona valstīs, gan izmantot to, izstrādājot maģistra darbus.  

Starpaugstskolu sadarbības ietvaros laikā no 2009.g. līdz 2013.g. SV iesaistītā personāla 

pārstāvji, kā jau tika minēts, aktualizēja savus pētījumus un profesionālo pieredzi, darbojoties 

starptautiskā projektā Tempus NMPLIS, „New Masters Programme in Library and Information 

Science” (145021-TEMPUS-2008-UK-JPCR), sadarbībā ar Lielbritānijas, Itālijas, Spānijas 

augstskolām, nododot savu pieredzi partnervalstu kolēģiem un studējońajiem Uzbekistanā, Gruzijā 

un Armēnijā (V.Kravčenko, V.Korkla, P.Grabusts, A.Zorins). Ńis projekts arī pavēra tālākas 

sadarbības iespējas ar projektā iesaistītajām valstīm – līdzdalība zinātniskajās konferencēs, ieceres 

jauniem kopīgiem projektiem u.c.. 2012.g. studijas programmā uzsāka Uzbekistānas pilsonis 

(studijām ieguvis Latvijas valsts stipendiju), kurń vēlas iegūt arhīvista profesionālo kvalifikāciju un 

maģistra grādu. 

Intensīva sadarbība izvērńanas, SV akadēmiskā personāla pārstāvim Dr.hist. A Ivanovam 

iesaistoties LU, DU un LNA zinātnisko izdevumu redkolēģijās: "Latvijas Vēstures institūta ņurnāls" 

(LU, Rīga); "Sociālo zinātņu vēstnesis" (DU, Daugavpils);  "Latvijas Arhīvi" (Latvijas Nacionālais 

arhīvs, Latvijas Arhīvistu biedrība, Rīga); starptautisko Zinātnisko lasījumu materiāli "Vēsture: 

Avoti un cilvēki" (DU, Daugavpils). Savukārt asoc.prof. P.Grabusts ir ņurnālu “World Journal of 

Computer Application and Technology” (Horizon Research Publishing) un “Science Discovery” 

(Science Publishing Group) redkolēģijas loceklis. Ńī pieredze dod iespēju veidot starptautiska 

līmeņa kontaktus zinātniskai un akadēmiskai sadarbībai. 

 

 

http://www.ru.lv/sadarbiba/arejie_sakari/asd_partneri%20/asd_erasmus_partneraugstskolas/
http://www.ru.lv/sadarbiba/arejie_sakari/asd_partneri%20/asd_erasmus_partneraugstskolas/
http://www.ru.lv/sadarbiba/arejie_sakari/asd_erasmus/%20asd_atskaites/
http://www.ru.lv/sadarbiba/arejie_sakari/asd_erasmus/%20asd_atskaites/
http://www.ru.lv/sadarbiba/arejie_sakari/asd_erasmus/%20asd_atskaites/


16.3. studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros, 

norādot apmaiņas programmu un valsti 

Kā jau tika minēts, katru studiju gadu maģistra programmas studējońie izmanto iespēju iziet 

praksi Lietuvas Valsts centrālajā arhīvā (Viļņā) ERASMUS programmas ietvaros Arī 

2012./2013.st. gadā Lietuvas nacionālajā arhīvā praksi izgāja trīs 1.kursa maģistrantes – Jeļena 

Aleksejeva, Elīna Circāne un Lāsma Trońka. Maģistrantu sadarbība ar ńo arhīvu turpinās arī 

pētniecības jomā: maģistrante E.Circāne sava maģistra pētījuma izstrādei kā konsultantu 

izvēlējusies pārstāvi no Lietuvas Valsts centrālā arhīva.  

 

 

 

II.   STUDIJU VIRZIENAM „INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS ZINĀTNES” 

ATBILSTOŠO STUDIJU PROGRAMMU RAKSTUROJUMS 

 

RA īstenotā SV ietvaros 2012./2013.st.g. darbojās viena studiju programma (turpmāk – SP) 

– otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Arhīvniecība” 

(kods – 47322), SP licencēta 2005.g. 6. jūnijā, licences Nr. 04048-41, akreditēta uz seńiem 

gadiem līdz 2019.gada 28.maijam. 

 

17.  Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 

SP  mērķi ir: 1) nodrońināt kompetenci arhīvu pārvaldībā atbilstońi Latvijas normatīvajai bāzei 

(profesijas standarta „Arhīvists” prasībām); 2) nodrońināt starptautiskai praksei atbilstońu zināńanu 

un iemaņu iegūńanu darbam arhīvos, t.sk. institūciju (iestāņu) arhīvos; 3) veicināt arhīvzinātnes un 

ar to saistīto zinātņu arheogrāfijas, dokumentoloģijas, informācijas zinātņu u.c. attīstību.  

 SP uzdevumi ir:  

1) sniegt padziļinātas teorētiskās zināńanas arhīvzinātnē un tai radniecīgajās zinātņu nozarēs 

(vēstures palīgdisciplīnās, sociālajās zinātnēs u.c.);  

2) attīstīt mūsdienu metodoloģijai atbilstońas analīzes prasmes un iemaņas arhīva dokumentu izpētē 

un izvērtēńanā;  

3) padziļināt un paplańināt studējońo kompetences IT tehnoloģiju ievieńanai dokumentu 

sistematizēńanā, datu bāzu veidońanā, dokumentu glabāńanā un aizsardzībā;  



4) nodrońināt integrētu vadības teorijas, projektu izstrādes un tiesību zinātņu, pedagoģijas un 

psiholoģijas apguvi, lai stimulētu studējońo komunikatīvo potenciālu, viņu konkurētspēju darba 

tirgū;  

5) veicināt studējońo zinātnisko iemaņu attīstību, sekmēt viņu iespējas radońajā, zinātniski 

pētnieciskajā darbā, rosinot viņus uz studiju turpināńanu doktorantūrā 

 

18. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

 

SP absolvents, iegūstot arhīvniecības profesionālā maģistra grādu: 

Zināšanu un izpratnes jomā 

- Demonstrē teorētiskas pamatzināńanas arhīvzinātnē, arheogrāfijā, dokumentu saglabāńanā 

un pārvaldībā, izprot ńo nozaru nozīmīgumu arhīvista profesionālajā darbībā, apliecina 

kritiski vērtējońu un kopsakarības atklājońu izpratni teorijas un prakses vienotībā. 

- Izprot Latvijas valsts, Eiropas Savienības un pasaules arhīvu darbu reglamentējońo 

normatīvu prasības, spēj objektīvi spriest un vērtēt pasaules, tās atsevińķu reģionu un 

Latvijas/Latgales arhīvu darbības vēsturisko nozīmīgumu, samērojot to ar mūsdienu zinātņu 

aktualitātēm.  

- Ir izpratne par profesionālo ētiku un arhīvu dokumentu sistēmu darbības atbilstību 

likumdońanai. 

-  Prot klasificēt daņādu periodu vēsturiskos dokumentus, izprot to politiskā, ekonomiskā, 

kultūras un sociālā faktoru nozīmīgumu zinātniski pētnieciskajā darbā, garantējot pagātnes 

liecību uzticamību. 

Zināšanu pielietojuma jomā 

- Spēj izvērtēt, atlasīt un uzglabāt arhīvu materiālus to vēsturiskā, tiesiskā un administratīvā 

kontekstā, ievērojot provenances (izcelsmes) principu, saglabājot dokumentu oriģinālās 

savstarpējās saiknes (oriģinālo kārtību) un nodrońinot to uzticamību;  

- veic savus profesionālos pienākumus un funkcijas attiecībā uz aktīvo un daļēji aktīvo 

dokumentu (tai skaitā elektronisko un multimediālo dokumentu) radīńanu (sastādīńanu), 

glabāńanu un dispozīciju (iznīcināńanu); dokumentu atlasi un ieguvi glabāńanai arhīvā, 

saskaņā ar arhīvu darbības reglamentējońajiem normatīviem;  

-  nodrońina arhīvu fondos esońo lietu [dokumentu] aizsardzību, saglabāńanu un konservāciju, 

kā arī ńo dokumentu sakārtońanu, aprakstīńanu, publicēńanu un pieejamības nodrońināńanu 

izmantońanā; 



- uztur arhīvā esońo dokumentu integritāti, pārzina fondraņu - informācijas subjektu - tiesības 

un intereses, izprot dokumentu izmantotāju (apmeklētāju un pētnieku) tiesības, intereses un 

vajadzības, gatavo arhīva uzziņas. 

- klasificē arhīva dokumentus, atbilstońi arhīvniecības standartu prasībām, izprot to saturu 

vēstures norińu kontekstā;  

- lieto jaunākās IT tehnoloģijas, iesaistās arhīva datu bāzu radīńanā, sekmē to izmantońanu 

pētniecībā. 

- veicina pasaules dokumentārā mantojuma saglabāńanu un izmantońanu, sadarbojoties ar 

savu un citu profesiju pārstāvjiem,  

- spēj paplańināt sadarbību un risināt problēmas, arhīvu standartu un ētikas kodeksa principu 

kontekstā; 

- spēj saskatīt un aktualizēt ar pasaules, tās atsevińķu reģionu un Latvijas/Latgales arhīvu 

darbības procesiem saistītus problēmjautājumus: 

 formulēt problēmas un arhīva fondu pētnieciskos uzdevumus;  

 integrēt pētniecībā daņādu fondraņu vēstures, Latvijas valsts administratīvi 

teritoriālā iedalījuma vēstures u.c. dokumentu izpēti citās ar arhīvniecību saistītās 

palīgnozarēs;  

 izstrādāt pētniecībā inovatīvus metodoloģiskos risinājumus; 

-  izmanto apgūtās teorētiskās zināńanas un prasmes, zinātniski pētnieciskās darbības 

veikńanai (Power Point prezentācijas, raksti, referāti, projekti, maģistra darbs u.c.). 

Komunikācijas jomā: 

- atbalsta labu (kvalitatīvu) lietvedības praksi visā dokumentu dzīves ciklā, sadarbojoties ar 

dokumentu sagatavotājiem, spēj konsultēt kvalitatīvas dokumentu pārvaldības jautājumos;  

- orientējas ne tikai uz jau esońo dokumentu ieguvi, bet cenńas nodrońināt, lai aktīvās 

informācijas aprite un arhīva darbība atbilst vērtīgo dokumentu saglabāńanai;  

- sarunās ar ierēdņiem vai dokumentu īpańniekiem par dokumentu nodońanu arhīvā, pieņem 

lēmumus, izmantojot atbilstońu dokumentu nodońanas, dāvināńanas vai pārdońanas 

pilnvarojumus;  

-  komunicējot ar fondraņiem, spēj pamatot finansiālos nosacījumu, respektē autortiesības; 

- komunicējot ar apmeklētājiem, ievēro fondu lietās esońo dokumentu pieejamības 

nosacījumus;  

- dokumentē arhīva dokumentu izmantońanu, konservāciju un visas arhīvā veiktās darbības; 



-  prot publiski atklāt/prezentēt savu skatījumu arhīva darba jautājumos, uzklausīt citus 

viedokļus un argumentēti aizstāvēt un pamatot savu viedokli diskusijās. 

Profesionālās pilnveides jomā: 

- izmanto kreatīvas pieejas savas kompetences pilnveidońanas meklējumos, profesionālajā 

darbībā distancējas no stereotipiem un klińejām; 

-  prot patstāvīgi strukturēt savu profesionālo izglītību studijās, rosinot arī citus arhīva 

darbiniekus paaugstināt savu kvalifikāciju; 

- prot formulēt jautājumus un diskutēt par arhīva darba nozīmīgiem jautājumiem ar Latvijas 

sabiedrības un arī citu ES valstu arhīvu pārstāvjiem; 

-  spēj mērķtiecīgi gatavoties mūņizglītībai, patstāvīgi papildināt zināńanas, attīstīt savas 

pētnieciskās iemaņas un prasmes. 

 

19. Studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to apjoms 

kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās 

izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojums) 

 

SP plānojumu skat. 12.pielikumā. 

 

20. Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti. 

 

SV ietvaros īstenotā SP saturiski strukturēta trīs moduļos. 

  SP nozares teorētisko kursu modulī “Arhīvniecības tradicionālie aspekti un novitātes” 

iekļautie kursi sniedz zināńanas par arhīvzinātni, iezīmē tās darbības jomu, aplūko mūsdienu 

arhīvniecības attīstības tendences un problēmas, nodrošina inovatīvās teorētiskās zināńanas un 

metodoloģijas prasmes, respektējot mūsdienu arhīvniecības attīstības specifiku. Arhīvistiem, kuriem 

ikdienas praksē jāsastopas ar informācijas vertikālo līmeni – starp paaudzēm un samērā ńaurā 

teritorijā, tiek piedāvāts ieskatīties informācijas plūsmā horizontālā līmenī - starp tautām un 

kultūrām - ko piedāvā analītiskais kurss „Globālās komunikācijas un starpkultūru komunikācija”. 

Kurss ļauj izprast globalizācijas tendences, to ietekmi uz pasaules sabiedrību, kā arī iegūt zināńanas 

par informācijas sabiedrības teorijām. Arī valsts administratīvās un tiesību vēstures zināńanas ir 

būtisks priekńnosacījums dokumentu sistematizācijai un uzziņu sniegńanai, kā arī spējai orientēties 

arhīvu dokumentu kolekcijās. Savukārt, studiju kurss arheogrāfija, kas cieńi saistīta ar arhīvniecību 

un palīdz izprast arī seno vēstures dokumentu izmantońanas un daņādu laikmetu dokumentu edīcijas 

principus. 



 Profesionālās specializācijas modulis I - “Arhīvists un sabiedrība” (15 KP), rēķinoties ar 

apstākli, ka studējońo iepriekń iegūtā augstākā izglītība ir atńķirīga pēc satura, veidots no 2 daļām. 

Visiem studējońajiem obligāti jāapgūst 12 KP, kas nodrońina arhivēńanas teorijas un prakses 

vienotību darbā ar dokumentiem un apmeklētājiem. Moduļa obligātajā daļā, kas veido 22,5% no 

studiju programmas apjoma, ietverti kursi, kas ne tikai nostiprina teorētiskās zināńanas, bet arī 

praktiski nodrońina maģistrantu zinātniski pētnieciskās, radońās darbības un profesionālās ētikas 

īstenońanu.  

 Savukārt profesionālās specializācijas modulis II -  „Digitālo dokumentu un elektronisko 

arhīvu pārvaldība” (10 KP) studējońajiem dod iespēju pilnveidot prasmes elektronisko dokumentu 

pārvaldībā daņādu līmeņu arhīvos. Rezultātā, neskatoties uz to, ka absolventi gūst izpratni par 

digitālās arhivēńanas sistēmu, atbilstońu elektronisko programmu pieejamību un pielietojumu, datu 

kvalitātes nodrońināńanu elektroniskajās sistēmās, kas tiek izmantotas dokumentu pārvaldībā. 

 Pilnībā ar SP saturā iekļauto studiju kursu aprakstiem, t.sk. studiju kursu mērķiem un 

paredzētajiem studiju rezultātiem, var iepazīties www.lais.lv sadaļā  

https://luis.lu.lv/pls/ra/stal.prg_s2?l=1&cl=0&n1=154&o1=1&t0=R0116&p1=- . 

 

21. Studiju programmas organizācija 

Augstskolā studiju programmu organizāciju reglamentē RA Senāta apstiprināts nolikums 

Par RA akadēmiskajām un profesionālajām studijām un studiju programmām. SP organizāciju un 

vadību veic SP direktors. Viņa darbību reglamentē Nolikums par studiju programmas direktoru 

Rēzeknes Augstskolā. 

SP koncepciju atklāj SP satura un īstenońanas apraksts, kas tiek apspriests katedras sēdē, 

fakultātes Domes sēdē, Studiju padomē un Senātā. Tā izstrādē un novērtēńanā piedalās studējońie, 

absolventi un darba devēji, kuru viedoklis tiek ņemts vērā, precizējot didaktiskās koncepcijas 

iespējamos risinājumus. Katru gadu SP tiek izvērtēta pańnovērtējuma ziņojumā, kura galvenie 

uzdevumi ir: pamatot SP didaktiskās koncepcijas risinājumus; analizēt problēmas SP īstenońanā; 

iezīmēt SP attīstības iespējas nākońam studiju gadam; pilnveidot studiju kvalitāti.  

SP saturiskā īstenońana notiek atbilstońi studiju plānam, kas paredz studiju procesa 

pakāpeniskuma un pēctecīguma nodrońināńanu. SP moduļu apguve cieńi saistīta ar praktiskās arhīva 

darba iemaņas nodrońinońo praksi, kas visiem studējońajiem ir obligāta.  

 Īpańa nozīme SP studiju rezultātu sasniegńanā ir praksei. Profesionālā prakse padziļina 

programmas teorētisko daļu, tā tiek izieta vairākos posmos. Prakńu kopējais apjoms studējońajiem 

http://www.lais.lv/
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ar vismaz viena gada darba pieredzi dokumentu pārvaldībā – 16 KP, savukārt studējońajiem bez 

darba pieredzes – 24 KP, paredzot, ka vismaz 2 KP apjomā ńie studējońie iepriekńējā izglītības 

posmā ir piedalījuńies praktikumos vai praksēs, kuru ietvaros iepazīti dokumentu pārvaldības 

principi arhīvos. Prakńu mērķi: a) padziļināt teorētiskajos kursos iegūtās zināńanas, dodot iespēju 

pilnveidot esońās arhīva darba iemaņas un prasmes, kā arī apgūt jaunas; b) nostiprināt iegūtās 

teorētiskās atziņas mācību kursos par elektroniskajiem informācijas nesējiem un to sistēmām, kā arī 

iegūt praktiskas iemaņas to lietońanā; c) pilnveidot iemaņas arhīvu apmeklētāju apkalpońanā un 

arhīvos glabājamo dokumentu popularizēńanā; d) attīstīt maģistrantu pētnieciskās iemaņas, 

analizējot un izvērtējot arhīvu darbības daņādos veidus. 

 Prakses laikā studentiem jāiepazīstas ar visu veidu arhīvu darbību, t.sk. ar organizāciju 

arhīviem, kā arī jāapgūst prasmes un iemaņas, kas nav apgūtas iepriekńējā darbā. Daļu prakses laika 

var izmantot pētījumu veikńanai par maģistra darbā izvirzītajām problēmām. Pirms katras prakses 

uzsākńanas tiek noslēgti trīspusēji līgumi par praksi konkrētā struktūrvienībā (skat. 10.1., 

10.2.pielikumus) Prakses dokumenti jākārto saskaņā ar metodiskajiem norādījumiem par praksēm 

profesionālā maģistra studiju programmā Arhīvniecībā. (Skat. 11.pielikumu) 

Prakses sekmīgā īstenońanā būtiska nozīme ir pirmsprakses semināriem, kuros studējońie 

tiek iepazīstināti ar prakses gaitu, uzdevumiem, dokumentāciju. Tiek veikta arī iepriekńējo prakses 

posmu reflektīva izvērtēńana, tādejādi nodrońinot studējońajiem iespēju katrā nākamajā prakses 

posmā pilnveidot savu profesionālo kompetenci, darbojoties pēctecīgi un mērķtiecīgi. Prakses 

noslēgumā vienmēr tiek rīkotas prakses noslēguma konferences/semināri, kas paredzēti katra 

studējońa jaunapgūtas/ pilnveidotās pieredzes reprezentēńanai un analīzei. 

 Savukārt, SP brīvās izvēles daļu, atbilstońi savai iepriekńējai izglītībai, darba pienākumiem 

vai interesēm veido pats studējońais. Izvēle iespējama gan no docētāju izstrādātajiem un  izglītības 

tematiskās jomas piedāvātajiem studiju kursiem, gan arī no jebkuras RA  fakultātes piedāvātajiem 

citu zinātņu nozaru kursiem.  

Studiju pēdējais semestris pilnībā veltīts maģistra darba izstrādei un gatavońanās procesam 

valsts eksāmena kārtońanai (ņemot vērā, ka programmas absolventi iegūst profesionālo 

kvalifikāciju). Maģistra darba izstrādes specifika ir saistīta ar programmas pamatkoncepciju – 

nodrońināt pēctecīgas integrētas teorētiskās zināńanas un praktiskās arhivēńanas iemaņas, kā arī 

izpratni par mūsdienu zinātņu nozaru pētniecības aktualitātēm un to saikni ar arhīvu specifiku, 

tāpēc maģistra darba izstrāde, aizstāvēńana ir viens no obligātajiem nosacījumiem sekmīgai 

programmas apguvei (25 % no programmā apgūstamo kursu kopapjoma). Ņemot vērā arhīvzinātnes 



specifiku – tās cieńās saites ar radniecīgām zinātnes nozarēm maģistra darbā izvirzītā pētnieciskā 

problēma tiek skatīta kompleksi un tiek izmantotas humanitāro un sociālo zinātņu pētījuma 

metodes. Maģistra darba izstrādes vispārīgie nosacījumi atrodami Metodiskajos norādījumos 

studiju, bakalaura, maģistra darbu izstrādāšanai (skat. http://www.ru.lv/index.php?lang= 

lv&p=3&p2=309). Maģistra darba izstrādes metodiskos norādījumus Arhīvniecības programmai 

skat. Humanitāro zinātņu katedrā. 

 

 

22. Prasības, uzsākot studiju programmu 

 

 Lai uzsāktu SP, reflektantiem nepiecieńams: 

Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds vai profesionālā kvalifikācija, kura iegūta, 

pabeidzot vismaz 4 gadu studiju programmu un vismaz 1 gada arhīva darba pieredze; 

      vai 

Akadēmiskais bakalaura grāds vēsturē un vēstures bakalaura studijās apgūti arhīvniecības nozares 

teorētiskie kursi vismaz 8 KP un arhīva darba prakse vismaz 2 KP. 

Reflektantus uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā. 

2013.g. uzsākts analītisks darbs, lai paplańinātu reflektantu loku, kas palīdzētu gan 

nodrońināt LNA struktūrvienības ar arhīvistiem, kas pārzina tiesību zinātņu, IT u.c. arhīva 

kvalitatīvai darbībai svarīgas jomas, gan veicinātu bakalaura programmu absolventu konkurētspēju 

darba tirgū, piedāvājot tiem jaunu specializāciju. 

 

23. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, 

tālmācības metožu izmantošana). 

 

Studijas sevī ietver daņādas darba metodes un formas: darbu auditorijā (lekcijas, praktiskie 

darbi, semināri, kolokviji, kontroldarbi, diskusijas, lietińķās spēles, projektu izstrāde, grupu darbs, 

individuālās konsultācijas utt.), studentu patstāvīgo darbu (darbs bibliotēkā un datorzālēs, 

izmantojot Internet tīklu un strādājot Moodle vidē). Studiju darba formu izvēli nosaka konkrēto 

mācību kursu specifika. Studiju procesā bieņi tiek rīkotas semināru nodarbības. Semināru mērķis ir 

motivēt studentus uz analītisku, kritisku domāńanu, veicināt viņu spēju argumentēti paust savu 

viedokli, stimulēt viņu prasmi iekļauties grupu darbā. Studiju programmas docētāju bieņāk 

praktizētie semināru veidi: 

http://www.ru.lv/index.php?lang=%20lv&p=3&p2=309
http://www.ru.lv/index.php?lang=%20lv&p=3&p2=309
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- diskusija grupā (jautājumu - atbilņu, izvērstās, plānveidīgās debates, disputs sarunas formā); 

- referātu prezentēńana un apsprieńana; 

- dokumentu analīze un apsprieńana. 

Docētāji pedagoģiskajā darbā izmanto daudzveidīgas metodes, t.s., kooperatīvā darba un 

kritiskās domāńanas attīstīńanas stratēģijas. Minētās metodes palīdz studentiem, darbojoties grupā, 

analītiski apgūt studiju programmu. Studējońie analizē konkrētās problēmas, balstoties uz Prāta 

vētras paņēmienu, modelē arhīva darba situācijas (case studies), meklē izskaidrojumus spriedzi 

radońām situācijām saskarsmē ar klientiem un risinājuma ceļus novitāńu ievieńanai arhīva ikdienas 

darbā. Tādā veidā tiek risinātas, piemēram, dokumentu preventīvās aizsardzības problēmas, 

dokumentu juridiskā spēka, arheogrāfijas u.c. profesijai būtiski jautājumi. 

SP maģistranti īpańi atzinīgi vērtē iespēju analizēt arhīva darba situācijas, kā arī individuālo 

pētījumu prezentēńanu un apsprieńanu diskusijās.  

Ņemot vērā, ka studējońie fakultātē ir pamatā kontakstundu laikā nedēļas nogalēs, plańi tiek 

izmantota elektroniskā saziņas forma: LAIS sistēma, lai informētu par studiju procesu RA 

(studējońais iegūst informāciju par studiju kursu saturu, nodarbību grafiku, informāciju par saviem 

studiju sasniegumiem, reģistrējas studijām, piesakās konkursam uz stipendijām utt.); grupu kopīgie 

e-pasti, uz kuriem tiek nosūtīta visai grupai svarīga informācija (piem., par izmaiņām studiju 

plānos, konsultāciju laikos, ekspresaptauju veikńanai u.c.); izvērstas individuālas konsultācijas ar 

docētājiem, izmantojot e-pastu; studiju materiālu ievietońana RA e-kursu tīmekļa vietne 

/ekursi.ru.lv/.  

 

24. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība). 

 

Zināńanu vērtēńanas sistēmu augstskolā, t.sk. studiju programmā, nosaka RA Nolikums par valsts 

un gala pārbaudījumiem RA (http://staff.ru.lv/senats/nolikumi), kā arī eksāmenu un ieskaińu sesijas 

norises reglaments RA (http://staff.ru.lv/ macibudalas informācija). Ńie iekńējie dokumenti 

izstrādāti, pamatojoties un atbilstońiem LR normatīvajiem dokumentiem. Novērtēńanas 

pamatprincipus RA reglamentē arī „Studiju rezultātos balstītas studiju kvalitātes sistēma RA”, 

kuras ietvaros nodefinēti pamatprincipi studiju rezultātu vērtēńanai, kas nodrońinātu kvalitatīvu 

studiju procesu. Tādējādi novērtēńanas kritēriji RA tiek veidoti tā, lai tie izrietētu no studiju 

rezultātiem, būtu pamatoti, pārbaudāmi un studējońajam pieejami, jau uzsākot studiju programmas 

apguvi.  

http://staff.ru.lv/senats/nolikumi
http://staff.ru.lv/


Studējońo novērtēńana izriet no SV un SP, kā arī katram studiju kursam definētajiem studiju 

rezultātiem. Studiju kursā paredzētos studiju rezultātus, to apguves vērtēńanas kritērijus kā arī 

pārbaudes formu un kārtību nosaka docētājs (vadoties no studiju programmas kopējiem mērķiem un 

studiju rezultātiem), fiksējot to studiju kursa kalendārajā plānā, kas semestra sākumā tiek izsniegts 

studējońajiem, kā arī ir pieejams e-vidē, līdz ar to vērtēńanas prasības ir skaidras un pieejamas 

studējońajiem, jau uzsākot kursa apguvi. 

Studentu zināńanu vērtēńana nosacīti dalāma divās stadijās: formatīvā (veidojońā) un 

summatīvā (apkopojońā). Formatīvā vērtēńana nodrońina docētājam un studējońajiem atgriezenisko 

informāciju par nepiecieńamo studiju procesa turpmāko organizēńanu. Ńī vērtēńana dod informāciju 

studiju procesa dalībniekiem, bet neietekmē studenta statusu. Tā mudina studējońo papildināt 

zināńanas, bet docētājam ļauj spriest par izvēlēto metoņu lietderīgumu. Savukārt summatīvā 

vērtēńana apstiprina noteikto prasību – kritēriju sasniegńanu, atklāj, kā apgūts studiju kurss kopumā. 

Ńāda vērtēńana (ieskaite, diferencētā ieskaite, eksāmens) apstiprina izvirzītā studiju kursa mērķa 

sasniegńanu. Lietojot daņādas summatīvās vērtēńanas formas (testus, referātus, projektus u.c.), 

docētājs pārbauda, kā studējońais ir apguvis konkrēta temata, tēmas vai visa studiju kursa saturu. 

Studiju laikā kā nozīmīgs vērtēńanas veids ir pańrefleksija un savstarpējā vērtēńana. 

Problēmrisināńanas prasmes tiek attīstītas visos studiju kursos  praktiskajās nodarbībās, semināros, 

diskusijās, grupu darbos u.tml. Pārbaudījumi tiek organizēti gan mutiski, gan rakstiski. To saturā 

tiek iekļauti gan teorētiskie jautājumi, gan situāciju analīze, interpretācija un risināńana. Vērtēńanas 

sistēma tiek pilnveidota, ņemot vērā arī studējońo aptauju rezultātus. 

Vērtēńana notiek kvalitatīvajā (verbālajā) sistēmā – semināros, ieskaitēs, radońo darbu 

projektos, praktikumos un kvantitatīvajā (ballu) sistēmā eksāmenos un diferencētajās ieskaitēs 

semestra noslēgumā, gala pārbaudījumos, piemēram, studiju kursa vērtējumu veido 20 % par 

izpildīto patstāvīgo darbu, 10 % par kontroldarbiem studiju laikā, 20 % par dalību praktiskajās 

nodarbībās un 50 % par vērtējumu noslēguma pārbaudījumā (eksāmenā, diferencētā ieskaitē). 

SP studējońie katra semestra beigās saņem noslēguma vērtējumu (eksāmena, diferencētās 

ieskaites vai ieskaites veidā) katrā studiju kursā, ballu sistēmā (diferencētā ieskaite) tiek vērtēts 

katrs prakses posms, kā arī valsts pārbaudījumi. Valsts un gala pārbaudījumu formas paredz 

attiecīgās zinātnes nozares teorijā balstītas profesionālās kompetences apliecināńanu, līdz ar to 

maģistranti kārto valsts eksāmenu, kurā tiek izvērsti prezentētas iegūtās zināńanas un izpratne 

arhīvzinātnes un arheogrāfijas teorijā, metodoloģijā un metodikā, kā arī arhīvu un dokumentu 

pārvaldības jomā, un aizstāv izstrādāto maģistra darbu, kas apliecina prasmi patstāvīgi un inovatīvi 



veikt arhīvu un dokumentu pārvaldības aktuālo problēmu izvērtējumu un to risinājumu 

meklējumus, gan arhīvniecības teorijas, metodoloģijas un metodikas, kā arī arhīvniecības jaunāko 

tendenču izpēti un izvērtējumu, formulējot priekńlikumus zinātnisko atziņu praktiskai izmantońanai. 

 

25. Studiju programmas izmaksas 

 

SP 2012./2013.st.gadā bija paredzēts gan valsts budņeta finansējums, kā arī studijas tika 

finansētas no pańu studentu iemaksām. Katru gadu studiju programmas izmaksas tiek aprēķinātas 

RA grāmatvedībā. Studiju maksas lielumu katram studiju gadam izskata un apstiprina RA Senāts. 

Studiju maksa 2012./2013. st.g. SP bija:  pilna laika studijās – 800,- LVL gadā, nepilna laika 

studijas - 640,- LVL jeb 1600,- LVL visas studiju programmas apguvei. 

 

26. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas 

standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem 

normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā. 

 

Studiju programma „Arhīvniecība” veidota, respektējot LR MK noteikumus  Nr.481 

“Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”. Programma atbilst 

5.kvalifikācijas līmeņa profesijas standartam „Arhīvists” prasībām: studiju programmas saturs un 

apjoms nodrońina  arhīvista profesijas standartā definēto zināńanu, prasmju un kompetenču apguvi.  

 

27. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu 

Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas 

Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām 

 

Speciālistus darbam arhīvos sagatavo vēl arī Latvijas Universitātē. Ar ńo augstskolu 

izveidojusies zināma sadarbība, galvenokārt gan apmainoties ar informāciju. Programmas daļēji 

pārklājas tādā ziņā, ka abas programmas gatavo speciālistus arī institūciju arhīviem, taču, atńķirībā 

no LU, kas programmas absolventiem pieńķir profesionālo maģistra grādu dokumentu un arhīva 

pārvaldībā un dokumentu sistēmu vadītāja profesionālo kvalifikāciju,  RA programmā uzsvars likts 

uz tradicionālo arhīvniecību un plańu dokumentu izvērtēńanu vēsturiskā perspektīvā, tādejādi 

gatavojot dokumentu pārvaldniekus, glabātājus un pētniekus, kuriem tiek pieńķirts profesionālā 

maģistra grāds arhīvniecībā un arhīvista profesionālā kvalifikācija. Tāpēc programmā nozīmīga 

vieta ierādīta arhīvzinātnes tradicionālajām disciplīnām arheogrāfijai, paleogrāfijai, valsts varas un 



tiesību vēsturei Latvijā u.c. Līdz ar to RA studiju programma saglabā savu specifiku Latvijas 

mērogā, neskatoties uz to, ka tiek nodrońināta arī profesionālās kompetences pilnveide elektronisko 

dokumentu pārvaldībā (modulis II „Digitālo dokumentu un elektronisko arhīvu pārvaldība”). 

RA SP salīdzinājums veikts ar Lielbritānijas (Liverpūles) un Nīderlandes (Leidenes) 

universitātēs īstenotām maģistra studiju programmām, kas balstās radniecīgā pieejā arhīvniecības 

speciālistu sagatavońanas izpratnē. Bez tam SP attīstībai paredzēta sadarbības veidońana ar 

Leidenes universitāti (maģistra programma „Arhīvniecība” (Archival Studies)).  

Studiju programmas salīdzinājums ar līdzīgām ES valstu maģistra studiju programmām 
N.p. 

k. 

 

 

Salīdzinājuma 

kritēriji 

Rēzeknes Augstskola 

 

„Arhīvniecība” 

Leidenes (Nīderlande) 

universitāte 

„Archival studies” 

 

Liverpūles (Lielbritānija) 

universitāte  

„Archives and Records 

Management” 

1. Studiju ilgums 2 g. pilna laika studijās/ 

2,5 gadi nepilna laika studijās 

1 gads pina laika 

studijas/ 

1,5 gadi nepilna laika 

studijas 

1 gads pina laika studijas/ 

2 gadi nepilna laika 

studijas 

2.    Programmas 

apjoms 

80 KP (120 ECTS) 60 ECTS 60 ECTS 

3. Akadēmiskās 

izglītības sistēma 

Profesionālā vai akadēmiskā 

bakalaura izglītība 

Profesionālā vai 

akadēmiskā bakalaura 

izglītība 

4 gadi  bakalaura studijās 

4. Valsts 

pārbaudījumi 

(maģistra darbs, 

eksāmens)  

20 KP (30 ECTS) 30 ECTS 30 ECTS 

5.  Programmas 

struktūra 

Studiju programmas struktūru 

veido 4 moduļi: 1.Nozares teorijas 

modulis “Arhīvniecības 

tradicionālie aspekti un novitātes” 

(Arhīvniecības teorētiskie kursi ) 

2.Profesionālās specializācijas 

modulisI “Arhīvists un sabiedrība” 

(Profesionālās pilnveidońanās 

kursi) 

3.Profesionālās specializācijas 

modulis II „Digitālo dokumentu 

un elektronisko arhīvu pārvaldība” 

4.Prakses modulis  

 

Studiju programmu 

veido 4 bloki 

1.Arhīvzinātnes teorija  

2.Dokumentu 

pārvaldība 

3.Arhīvu 

menedņments 

4.Elektronisko datu 

bāzes 

Studiju programmu veido 

5 moduļi 

1.Arhīvzinātnes teorija  

2.Dokumentu pārvaldība 

3.Arhīvu menedņments 

4.Elektronisko datu bāzes 

5.Biznesa vide 

 

        RA maģistra programmu Arhīvniecība var salīdzināt un konstatēt kopīgo ar vairākām Eiropā 

realizētajām arhīvniecības studiju programmām. Salīdzinot var secināt, ka atńķirībā no RA, 

Liverpūles un Leidenes universitātē maģistra grādu iegūst 1 gadā, jo pirms tam ir iegūta atbilstońa 

bakalaura izglītība. Adekvātas proporcijas ir minēto augstskolu studiju programmu  maģistra 

pārbaudījumu KP apjomā (gan RA, gan Leidenes universitātes maģistranti gan kārto eksāmenu, gan 

aizstāv maģistra darbu). Nedaudz atńķirīgāka ir pieeja studiju programmu struktūrai. RA piedāvātā SP 



ir izvērstāka, bet aptver nozares pamatjomas, jo studējońiem ir samērā nelielas/fragmentāras 

zināńanas ńajā jomā, KP ziņā mazāk izvērsta ir arhīvu darba menedņmenta apguve. Savukārt, visu trīs 

SP studējońie apgūst tos IT aspektus, kas svarīgi arhīvista darbā. Secināms, ka kopumā programmu 

moduļos vai blokos ietverto studiju kursu saturs ir līdzīgs visās minētajās augstskolās. Atńķirības 

parādās tām programmām, kuras pieprasa iepriekńēju profesionālā bakalaura izglītību, kuras gaitā 

visbieņāk jau tiek apgūtas ar arhīvniecību saistītās palīgdisciplīnas. Tas vēlreiz norāda uz SV 

pēctecīguma un ilgtspējas norońināńanas nepiecieńamību RA, veidojot bakalaura studiju programmu. 

 

28. Informācija par studējošajiem 

28.1. studējošo skaits 

 2012./2013.st.gadā programmā (uz 01.10.2012.) studēja 20 studējońie. 

 

28.2. pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 

 2012.g. augustā 1.kursā tika imatrikulēti 9 studējońie. 

 2013.g. augustā 1.kursā tika imatrikulēti 9 studējońie. 

 

28.3. absolventu (ja tādi ir) skaits 

2013.g. jūnijā studiju programmu absolvēja 7 maģistra programmas 2.kursa studējońie. 

 

29. Studējošo aptaujas un to analīze 

 

2012./2013.st.g. veiktā pirmā un otrā kursu maģistrantu aptauja ir sniegusi izvērstu ieskatu 

studentu viedoklī par studiju procesu un sasniegumiem. Respondenti tika lūgti novērtēt gan studiju 

plānā paredzētos studiju kursus, gan studiju nodrońinājumu, gan docētāju darbu.  Pēc saņemto 

rezultātu analīzes 1) sadarbībā ar studiju kursu docētājiem veikta atkārtota atsevińķu studiju kursu 

(piem., Vēstures palīgdisciplīnas, Arhīvpedagoģija) tematiskā sadalījuma un paredzēto studiju 

rezultātu izvērtēńana, kuras rezultātā tajos veiktas korekcijas, lai maksimāli saskaņotu ńo studiju 

kursu saturu un studiju rezultātus gan ar profesijas standarta prasībām, gan ar SP mērķiem un 

studiju rezultātiem. 2) Atkārtoti veikta RA bibliotēkā esońās nozares literatūras izvērtēńana, 

pieņemts lēmums intensificēt pieejamo pilntekstu elektronisko datu bāzu izmantońanu, jo tas lielā 

mērā kompensē tipogrāfijās izdotās literatūras trūkumu atsevińķu tēmu apguvē. 3) Tiek pilnveidota 

aktīvāka akadēmiskā personāla pedagoģiskās kompetences attīstība, iesaistot savstarpējā docētāju 

pieredzes apmaiņā augstskolas ietvaros. 



Studējońo neapmierinātība ar auditoriju kvalitāti (aukstums, neērts telpu iekārtojums utml.) 

ńobrīd pilnībā atrisināts, uzsākot studiju procesa īstenońanu renovētajā RA korpusā Atbrīvońanas 

alejā 115.  Aptaujas rezultāti apkopoti 4.pielikumā. 

 

30. Absolventu (ja tādi ir) aptaujas un to analīze 

 

Saskaņā ar absolventu aptaujas datiem, kas iegūti, RA centralizēti veicot aptauju 2013.gada 

rudenī, redzams, ka kopumā programmas absolventi iekļāvuńies darba tirgū. SP kvalitāti vērtējot, 

respondenti to atzīst kā labu, tikai viens respondents norādījis, ka programma vērtējama kā 

apmierinońa. Arī studiju kursu saturs un apgūtais kompetences līmenis tiek vērtēts kā labs. 

Respondenti arī norādījuńi, ka studijas ir veicinājuńas viņu personisko izaugsmi, tādejādi nostiprinot 

viņu konkurētspēju darba tirgū. Kā būtiskākos absolventu ieteikumus SP pilnveidē noteikti jāmin 

ierosinājumu papildināt nozares profesionālās specializācijas studiju kursu saturu ar praktikumiem, 

kā arī izvērst atsevińķu tematu apguvi Dokumentu pārvaldībā. Ńie ieteikumi palīdz pilnveidot gan 

studiju kursu saturu, gan arī paredzētos studiju rezultātus.  

Noteikti jāatzīmē absolventu atzinums, ka izvēli studēt SP ir ietekmējusi iespēja to darīt 

tuvu dzīves vietai un piemērots studiju grafiks (nodarbības notiek sestdienās un svētdienās – 

tādejādi strādājońie maģistranti nekavē darbu). Aptaujas arezultāti 5.pielikumā. 

 

31. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 

Studējońie tiek plańi iesaistīti studiju procesa pilnveidē. Pirmkārt, RA normatīvie dokumenti 

paredz studentu līdzdalību koleģiālajās lēmējinstitūcijās: RA Senātā, Kredītu pieńķirńanas komisijā, 

fakultātes Domē. Otrkārt, studējońie tiek iesaistīti studiju virziena „Informācijas un komunikācijas 

zinātnes” padomes darbā – līdzdalībā daņādu aptauju studējońajiem (par SP saturu un kvalitāti, par 

studiju procesa nodrońinājumu, par sadzīves apstākļiem u.c.) organizēńanā, SP studiju rezultātu 

formulēńanā un apsprieńanā, SV pańvērtējumu ziņojumu sagatavońanā un apsprieńanā, kā arī 

diskusijās par konkrētiem, aktuāliem studiju procesa jautājumiem (piem., elektroniskās sazināńanās 

veidi katrā studiju grupā, mācību ekskursiju marńruti utt.). Pateicoties studējońo aktivitātei, regulāri 

tiek organizētas ievirzes mācību ekskursijas un LNA, kas veicina studējońo izvēli iziet praksi tajā 

vai citā LNA centrālajā struktūrvienībā (piem., Latvijas Vēstures arhīvā, Kinofotofonodokumentu 

arhīvā utt.). Programmas studējońie piedalās ikgadējās studentu zinātniskās konferences „Mēs laikā, 

telpā, attīstībā” sekcijas darba organizēńanā. Tiesa, maģistranti, kas jau uzsākuńi darba gaitas, ne 



vienmēr aktīvi iesaistās visās ńajās sadarbības formās. Liela loma studējońo iesaistīńanā ir studiju 

programmas direktoram. 

 

 

III. KOPSAVILKUMS PAR STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS PLĀNIEM 

 

32.  Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot vērā Latvijas 

uzdevumus ES kopējo stratēģiju īstenošanā 

 

32.1. Studiju programmas atbilstība normatīvo aktu prasībām un Eiropas augstākās 

izglītības telpas veidošanas rekomendācijām; 

 

SP atbilst Latvijas Republikas Augstskolu likuma prasībām. Turklāt SP nodrońina zināńanu 

apguvi, prasmju un kompetenču veidońanos, kuras ir nepiecieńamas, lai augstajā profesionālajā 

līmeni veiktu funkcijas arhīvu un dokumentu pārvaldības jomā atbilstońi Latvijas Republikas 

Arhīvu likumam, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1234 „Latvijas Nacionālā arhīva nolikums” 

un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 748 „Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi”.  

Ņemot vērā, ka SV īstenońana notiek, balstoties uz Eiropas vienotās izglītības telpas 

principiem, SP veiktās izmaiņas cieńi saistītas ar ńīm pamatnostādēm. Tā, pamatojoties uz 

ieteikumiem Eiropas Augstākās izglītības sistēmu modernizācijas programmā, SV cieńi sadarbojas 

ar darba devējiem un regulāri analizē izmaiņas darba tirgū, koriģējot gan SP studiju rezultātus, gan 

arī prakńu uzdevumus. Tas ļauj nodrońināt SV ilgtspējīgu attīstību un nozīmīgumu darba tirgū. 

 

32.2. Darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par absolventu 

nodarbinātības iespējām vismaz nākamo sešu gadu perspektīvā 

 

Pateicoties darba devēju sniegtajam viedoklim, kā arī tiekoties ar pārstāvjiem no daņādām 

LNA struktūrvienībām semināros, LAB sēdēs, kopumā secināms, ka to absolventu, kuriem vēl nav 

pastāvīga darba vietas valsts institūcijās vai citās organizācijās un uzņēmumos arhīvu un 

dokumentu pārvaldības jomā, turpmākās nodarbinātības iespējas ir saistītas galvenokārt ar Latvijas 

Nacionālo arhīvu. Kopumā absolventi turpina darbu tajās iestādēs, kurās jau strādā. Studijas ir 

devuńas iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi jaunā kvalitātē un rezultātā iegūt arhīvista 

kvalifikāciju, tādejādi paaugstinot absolventu konkurētspēju darba tirgū un personiskās karjeras 

iespējas.  



2013/2014.st.gadā (ņemot vērā, ka studiju procesā kopń 2013.g. iesaistījuńies studējońie bez 

darba pieredzes) paredzēta izvērsta ńā jautājuma apsprieńana ar Latvijas Nacionālā arhīva direktori 

M. Sprūdņas kundzi. Ńobrīd saņemtā informācija no darba devējiem un statiskas dati liecina, ka ńīs 

kvalifikācijas speciālistiem ir stabila iespēja sekmīgi iesaistīties darba tirgū.  

Ņemot vērā darba devēju ieteikumus, kas gūti, apsprieņot SV studējońo pētnieciskos darbus, 

veicot aptaujas, vērtējot prakses rezultātus pēcprakses semināros u.c., studiju programmā ir iekļauts 

profesionālās specializācijas modulis II „Digitālo dokumentu un elektronisko arhīvu pārvaldība”, 

kas pilnveido studējońo kompetenci elektronisko dokumentu pārvaldībā, kā arī paredzēts paplańināt 

reflektantu loku, iesaistot studijā arī tiesību zinātņu un IT nozaru bakalaura programmu absolventu. 

Tas ļauj secināt, ka SV absolventu konkurētspēja darba tirgū viennozīmīgi pieaugs un ļaus ne tikai 

sekmīgi iekļauties darba tirgū, bet arī veicinās absolventu karjeras un personiskās profesionālās 

izaugsmes iespējas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PIELIKUMI 

 
  



 
 

 

 



 



 



 



 



 



  



APTAUJA 2012.g.pavasarī (1.kurss - respondentu skaits 4)  

 

Cienījamais Student! 
 

Piedāvātās aptaujas mērķis ir noskaidrot Jūsu attieksmi par studiju procesa organizāciju un kvalitāti. Lūdzam izteikt savu viedokli un 

vērtējumu, jo aptaujas rezultāti tiks izmantoti ar nolūku pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekńlikumiem. 

 

Kādas ir jūsu domas par doto studiju kursu sniegto zināńanu iespējamo nepiecieńamību praktiskajā darbībā? 

Nr.p.

k. 

Studiju kurss Vērtējums  

būs 

nepieciešamas 

bieţi būs 

nepieciešamas 

daţreiz 

noderēs 

nebūs 

vajadzīgas 

1. Arhīvzinātne, tās aktuālās problēmas (resp.sk.4) 1 2 1 - 

 Procenti 25 % 50 % 25 % 0 % 

2. Latvijas varas, pārvaldes un tiesību vēsture(resp.sk.4) - 1 2 1 

 Procenti 0 % 25 % 50 % 25 % 

3. Dokumentu pārvaldība(resp.sk.4) 4 - - - 

 Procenti 100 % 0 % 0 % 0 % 

4. Profesionālā prakse I, II/ Arhīva darba prakse(resp.sk.4) 2 2 - - 

 Procenti 50 % 50 % 0 % 0 % 

5. Vēstures palīgdisciplīnas(resp.sk.4) - - 2 2 

 Procenti 0 % 0 % 50 % 50 % 

6. Arhīvi Latvijā un pasaulē(resp.sk.4) -_ 3 1 - 

 Procenti 0 % 75 % 25 % 0 % 

7. Arheogrāfija(resp.sk.4) - 2 2 - 

 Procenti 0 % 50 % 50 % 0 % 

8. Elektronisko dokumentu informācijas sistēmas(resp.sk.4) 1 2 - - 

 Procenti 33,33 % 66,67 % 0 % 0 % 

9. Globālās komunikatīvās sistēmas un starpkultūru komunikācija(resp.sk.4) - 2 1 1 

 Procenti 0 % 50 % 25 % 25 % 

10. Pētnieciskā darba metodoloģ. un metodika(resp.sk.4) 1 1 2 - 

 Procenti 25 % 25 % 50 % 0 % 

11. Dokumentu sistematizācija 2 2 - - 

 Procenti 50 % 50 % 0 % 0 % 

12. Dokumentu preventīvā aizsardzība 1 3 - - 

 Procenti 25 % 75 % 0 % 0 % 

13. Kultūras projektu vadība(resp.sk.4) - 1 1 1 

 Procenti 0 % 33,33 % 33,33 % 33,34 % 

14. Vadības teorija un arhīva darba menedņments(resp.sk.4) 2 2 - - 

 Procenti 50 % 50 % 0 % 0 % 

15. Prasību specificēńana elektr.dok. sistēmās(resp.sk.4) - 2 2 - 

 Procenti 0 % 50 % 50 % 0 % 

16. Arhīvpedagoģija(resp.sk.4)  - - 2 2 

 Procenti 0 % 0 % 50 % 50 % 

17. Profesionālā ētika(resp.sk.4) 1 - 1 2 

 Procenti 25 % 0 % 25 % 50 % 

18. Pētnieciskā prakse(resp.sk.4) 2 1 1 - 

 Procenti 50 % 25 % 25 % 0 % 

19. Kvalifikācijas prakse(resp.sk.4) 2 1 1 - 

 Procenti 50 % 25 % 25 % 0 % 

20. Digitāli arhīvi un arhīva dokumentu popularizēńanas problēmas(resp.sk.4) 1 2 1 - 

 Procenti 25 % 50 % 25 % 0 % 

 

 
Kā Jūs vērtējat studiju kursu nodrońinājumu ar mācību literatūru RA bibliotēkā? 

Nr.p.

k. 

Studiju kurss Vērtējums 

pietiekams apmierinošs nepietiekams 

1. Arhīvzinātne, tās aktuālās problēmas(resp.sk.4) 1 1 2 

 Procenti 25 % 25 % 50 % 

2. Latvijas varas, pārvaldes un tiesību vēsture(resp.sk.4) 1 3 - 

 Procenti 25 % 75 % 0 % 

3. Dokumentu pārvaldība(resp.sk.4) 2 2 - 

 Procenti 50 % 50 % 0 % 

4. Profesionālā prakse I, II/ Arhīva darba prakse(resp.sk.4) - 3 1 

 Procenti 0 % 75 % 25 % 

5. Vēstures palīgdisciplīnas(resp.sk.4) 1 3 - 

 Procenti 25 % 75 % 0 % 

6. Arhīvi Latvijā un pasaulē(resp.sk.4) - 2 2 

 Procenti 0 % 50 % 50 % 

7. Arheogrāfija(resp.sk.4) - 2 2 

 Procenti 0 % 50 % 50 % 

8. Elektronisko dokumentu informācijas sistēmas(resp.sk.4) 1 2 1 

 Procenti 25 % 50 % 25 % 

9. Globālās komunikatīvās sistēmas un starpkultūru komunikācija(resp.sk.4) 1 3 - 

 Procenti 25 % 75 % 0 % 

10. Pētnieciskā darba metodoloģija un metodika(resp.sk.4) - 4 - 

 Procenti 0 % 100 % 0 % 



11. Dokumentu sistematizācija(resp.sk.4) 2 2 - 

 Procenti 50 % 50 % 0 % 

12. Dokumentu preventīvā aizsardzība(resp.sk.4) 1 2 1 

 Procenti 25 % 50 % 25 % 

13. Kultūras projektu vadība(resp.sk.4) 1 3 - 

 Procenti 25 % 75 % 0 % 

14. Vadības teorija un arhīva darba menedņments(resp.sk.4) 3 1 - 

 Procenti 75 % 25 % 0 % 

15. Prasību specificēńana elektronisko dokumentu sistēmās(resp.sk.4) - 4 - 

 Procenti 0 % 100 % 0 % 

16. Arhīvpedagoģija(resp.sk.4) 1 3 - 

 Procenti 25 % 75 % 0 % 

17. Profesionālā ētika(resp.sk.4) 3 1 - 

 Procenti 75 % 25 % 0 % 

18. Pētnieciskā prakse(resp.sk.4) - 4 - 

 Procenti 0 % 100 % 0 % 

19. Kvalifikācijas prakse(resp.sk.4) - 3 - 

 Procenti 0 % 75 % 0 % 

20. Digitāli arhīvi un arhīva dokumentu popularizēńanas problēmas(resp.sk.4) - 3 1 

 Procenti 0 % 75 % 25 % 

 

Kā Jūs vērtējat studiju kursu nodrońinājumu ar uzskates un izdales materiāliem ? 

Nr.p.k. Studiju kurss Vērtējums 

pietiekams apmierinošs nepietiekams 

1. Arhīvzinātne, tās aktuālās problēmas(resp.sk.4) 4 - - 

 Procenti 100 % 0 % 0 % 

2. Latvijas varas, pārvaldes un tiesību vēsture(resp.sk.4) 1 3 - 

 Procenti 25 % 75 % 0 % 

3. Dokumentu pārvaldība(resp.sk.4) 4 - - 

 Procenti 100 % 0 % 0 % 

4. Profesionālā prakse I, II/ Arhīva darba prakse(resp.sk.4) 3 1 - 

 Procenti 75 % 25 % 0 % 

5. Vēstures palīgdisciplīnas - 3 1 

 Procenti 0 % 75 % 25 % 

6. Arhīvi Latvijā un pasaulē(resp.sk.4) 3 1 - 

 Procenti 75 % 25 % 0 % 

7. Arheogrāfija(resp.sk.4) 4 - - 

 Procenti 100 % 0 % 0 % 

8. Elektronisko dokumentu informācijas sistēmas(resp.sk.4) 2 2 - 

 Procenti 50 % 50 % 0 % 

9. Globālās komunikatīvās sistēmas un starpkultūru komunikācija(resp.sk.4) 3 1 - 

 Procenti 75 % 25 % 0 % 

10. Pētnieciskā darba metodoloģija un metodika 2 2 - 

 Procenti 50 % 50 % 0 % 

11. Dokumentu sistematizācija(resp.sk.4) 3 - 1 

 Procenti 75 % 0 % 25 % 

12. Dokumentu preventīvā aizsardzība(resp.sk.4) 4 - - 

 Procenti 100 % 0 % 0 % 

13. Kultūras projektu vadība(resp.sk.4) 1 3 - 

 Procenti 25 % 75 % 0 % 

14. Vadības teorija un arhīva darba menedņments(resp.sk.4) 4 - - 

 Procenti  0 % 0 % 

15. Prasību specificēńana elektronisko dokumentu sistēmās(resp.sk.4) 3 1 - 

 Procenti 75 % 25 % 0 % 

16. Arhīvpedagoģija(resp.sk.4) 3 1 - 

 Procenti 75 % 25 % 0 % 

17. Profesionālā ētika(resp.sk.4) 4 - - 

 Procenti 100 % 0 % 0 % 

18. Pētnieciskā prakse(resp.sk.4) 3 1 - 

 Procenti 75 % 25 % 0 % 

19. Kvalifikācijas prakse(resp.sk.4) 3 1 - 

 Procenti 75 % 25 % 0 % 

20. Digitāli arhīvi un arhīva dokumentu popularizēńanas problēmas(resp.sk.4) 4 - - 

 Procenti 100 % 0 % 0 % 

 
 

 

 
 

Kā Jūs vērtējat zināńanu pārbaudes formas ( semināri, kontroldarbi, diskusijas , individuāli ziņojumi u.c.) dotajos studiju kursos? 

Nr.p.k. Studiju kurss Vērtējums 

Vienveidīgas 

un neefektīvas 

Daţādas un 

efektīvas 

1. Arhīvzinātne, tās aktuālās problēmas(resp.sk.4) - 4 

 Procenti 0 % 100 % 

2. Latvijas varas, pārvaldes un tiesību vēsture(resp.sk.4) 1 1 

 Procenti 50 % 50 % 



3. Dokumentu pārvaldība(resp.sk.4) - 4 

 Procenti 0 % 100 % 

4. Profesionālā prakse I, II/ Arhīva darba prakse(resp.sk.4) - 4 

 Procenti 0 % 100 % 

5. Vēstures palīgdisciplīnas(resp.sk.4) 3 1 

 Procenti 75 % 25 % 

6. Arhīvi Latvijā un pasaulē(resp.sk.4) - 4 

 Procenti 0 % 100 % 

7. Arheogrāfija(resp.sk.4) 1 3 

 Procenti 25 % 75 % 

8. Elektronisko dokumentu informācijas sistēmas(resp.sk.4) 1 3 

 Procenti 25 % 75 % 

9. Globālās komunikatīvās sistēmas un starpkultūru komunikācija(resp.sk.4) - 4 

 Procenti 0 % 100 % 

10. Pētnieciskā darba metodoloģija un metodika(resp.sk.4) - 4 

 Procenti 0 % 100 % 

11. Dokumentu sistematizācija(resp.sk.4) 2 2 

 Procenti 50 % 50 % 

12. Dokumentu preventīvā aizsardzība(resp.sk.4) 1 3 

 Procenti 25 % 75 % 

13. Kultūras projektu vadība(resp.sk.4) 1 3 

 Procenti 25 % 75 % 

14. Vadības teorija un arhīva darba menedņments(resp.sk.4) 1 3 

 Procenti 25 % 75 % 

15. Prasību specificēńana elektronisko dokumentu sistēmās(resp.sk.4) 1 3 

 Procenti 25 %  75 % 

16. Arhīvpedagoģija(resp.sk.4) - 4 

 Procenti 0 % 100 % 

17. Profesionālā ētika(resp.sk.4) - 4 

 Procenti 0 % 100 % 

18. Pētnieciskā prakse(resp.sk.4) 1 3 

 Procenti 25 % 75 % 

19. Kvalifikācijas prakse(resp.sk.4) 1 3 

 Procenti 25 % 75 % 

20. Digitāli arhīvi un arhīva dokumentu popularizēńanas problēmas(resp.sk.4) 1 3 

 Procenti 25 % 75 % 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Novērtējiet Jūsu un docētāju sadarbību pēc piecu punktu sistēmas: 

1-ļoti slikti,  2-slikti,  3- apmierinoši, 4- labi,  5-ļoti labi 

Nr.p.k. Jautājumi Docētāja v., uzvārds 

 

A
.I

v
an

o
v

s 

P
.K

iv
rā

n
s 

A
.P

u
zu

le
 

V
.K

ra
v

če
n
k
o
 

K
.A

b
ri

ck
a 

P
.G

ra
b
u

st
s 

V
.Č

ak
ńa

 

 

M
.S

p
rū

d
ņa

 

I.
D

u
k
aļ

sk
a 

A
.T

ei
lā

n
s 

S
.R

o
m

an
o
v

sk
a 

G
.G

o
rb

u
n
o
v

a 

1. Kā Jūs vērtējat docētāja spējas savā studiju kursā 

virzīt studentus uz patstāvīgu darbu?  

5 3,25 4 4 4,75 4,25 4,5 4,75 4,5 4,75 4 5 

2. Kā Jūs vērtējat docētāja runas saprotamību, tempu? 5 3,5 4 4,75 4,75 4,5 5 4,75 4,75 4,74 4,25 5 

3. Kā Jūs vērtējat  docētāju atvērtību jautājumiem, 

prasmi nodarbību laikā radīt brīvu, nepiespiestu 
atmosfēru? 

5 4,5 4,5 4,5 5 4,5 5 4,75 4,5 4,25 4,5 5 

5. Kā Jūs vērtējat docētāja prasmi ieinteresēt par 

studiju kursu, sasaistīt  teoriju un praksi? 

5 3,25 3,75 4,25 5 4,25 5 4,75 4,75 5 4 4,75  

6. Kā Jūs vērtējat docētāja kā personības  pozitīvu 
ietekmi uz Jūsu personības izaugsmi? 

4,75 3,5 3,75 4 5 4 4 4,5 4,25 4,25 3,75 4,75  

7. Kā Jūs vērtējat docētāja objektivitāti studentu 

zināńanu novērtēńanā? 

5 4,25 4,75 4,5 4,75 4,75 4 5 4 4,6 4 5 

8. Kā Jūs vērtējat docētāja spējas atzīt savas kļūdas un 

uzklausīt aizrādījumus? 

5 4,75 4 4,5 4,75 5 4,2

5 

4,75 4,75 4,75 4 5 

7. Kā Jūs vērtējat savu iesaistīńanos studiju kursa 
apguvē( aktivitāte, ieinteresētība)? 

4,75 3,5 4,5 4,5 4,75 4 4 4,5 4 4,5 3,25 4,5 



 
 

Kā Jūs vērtējat  studiju procesa  nodrońinājumu ar datortehniku (skaitu un kvalitāti)? 
(4 respondenti) 

   

Vērtējums 

slikti apmierinoši labi ļoti labi 

1 3 - - 

25 % 75 % 0 % 0 % 

 
 

 

Kā Jūs vērtējat informētību par studiju procesa norisi un nodarbību plānojumu? 
(4 respondenti) 

 

Vērtējums 

slikti apmierinoši labi ļoti labi 

1 - 2 1 

25 % 0 % 50 % 25 % 

 
Kā Jūs vērtējat darba apstākļus auditorijās (vietu skaits, apgaismojums, siltumapgāde, mēbeles, tehniskie līdzekļi)? 

(4 respondenti) 

 

Vērtējums 

slikti apmierinoši labi ļoti labi 

- 4 - - 

0 % 100 % 0 % 0 % 

 

 

Paldies par sadarbību! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APTAUJA 2012.g. pavasarī (2.kurss - respondentu skaits 7) 

 
Cienījamais Student! 

 

Piedāvātās aptaujas mērķis ir noskaidrot Jūsu attieksmi par studiju procesa organizāciju un kvalitāti. Lūdzam izteikt savu viedokli un 
vērtējumu, jo aptaujas rezultāti tiks izmantoti ar nolūku pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekńlikumiem. 

 

Kādas ir jūsu domas par doto studiju kursu sniegto zināńanu iespējamo nepiecieńamību praktiskajā darbībā? 

Nr.p.k. Studiju kurss Vērtējums 

būs 
nepieciešamas 

bieţi būs 
nepieciešamas 

daţreiz 
noderēs 

nebūs 
vajadzīgas 

1. Arhīvzinātne, tās aktuālās problēmas 5 2 - - 

  71,43 % 28,57 % 0 % 0 % 

2. Latvijas varas, pārvaldes un tiesību vēsture 2 3 2 - 

  28,57 % 42,86 % 28,57 % 0 % 

3. Dokumentu pārvaldība 4 3 - - 

  57,14 % 42,86 % 0 % 0 % 

4. Profesionālā prakse/ Arhīva darba prakse 3 4 - - 

  42,86 % 57,14 % 0 % 0 % 

5. Vēstures palīgdisciplīnas (resp.skaits 6) 2 1 3 - 

  33,33 16,67 50 % 0 % 

6. Arhīvi Latvijā un pasaulē 3 3 1 - 

  42,86 % 42,86 % 14,28 % 0 % 

 

Kā Jūs vērtējat studiju kursu nodrońinājumu ar mācību literatūru RA bibliotēkā? 

Nr.p.k. Studiju kurss Vērtējums 

pietiekams apmierinošs nepietiekams 

1. Arhīvzinātne, tās aktuālās problēmas 3 3 1 

  42,86 % 42,86 % 14,28 % 

2. Latvijas varas, pārvaldes un tiesību vēsture 5 2 - 

  71,43 % 28,57 % 0 % 

3. Dokumentu pārvaldība (resp.skaits 6) 4 2 - 

  66,67 33,33 0 % 

4. Profesionālā prakse/ Arhīva darba prakse 4 3 - 

  57,14 % 42,86 % 0 % 

5. Vēstures palīgdisciplīnas (resp.skaits 6) 5 1 - 

  83,33 16,67 0 % 

6. Arhīvi Latvijā un pasaulē 3 3 1 

  42,86 % 42,86 % 14,28 % 

 

Kā Jūs vērtējat studiju kursu nodrońinājumu ar uzskates un izdales materiāliem ? 

Nr.p.k. Studiju kurss Vērtējums 

pietiekams apmierinošs nepietiekams 

1. Arhīvzinātne, tās aktuālās problēmas 6 - 1 

  85,71 % 0 % 14,29 % 

2. Latvijas varas, pārvaldes un tiesību vēsture 6 1 - 

  85,71 % 14,29 % 0 % 

3. Dokumentu pārvaldība 6 1 - 

  85,71 % 14,29 % 0 % 

4. Profesionālā prakse/ Arhīva darba prakse (resp.skaits 6) 3 2 1 

  50  % 33,33 % 16,67 % 

5. Vēstures palīgdisciplīnas 6 1 - 

  85,71 % 14,29 % 0 % 

6. Arhīvi Latvijā un pasaulē (resp.skaits 5) 4 1 - 

  80 % 20 % 0 % 

 
Kā Jūs vērtējat zināńanu pārbaudes formas ( semināri, kontroldarbi, diskusijas , individuāli ziņojumi u.c.) dotajos studiju kursos? 

Nr.p.k. Studiju kurss Vērtējums 

Vienveidīgas un neefektīvas Daţādas un efektīvas 

1. Arhīvzinātne, tās aktuālās problēmas - 7 

  0 % 100 % 

2. Latvijas varas, pārvaldes un tiesību vēsture - 7 

  0 % 100 % 

3. Dokumentu pārvaldība - 7 

  0 % 100 % 

4. Profesionālā prakse/ Arhīva darba prakse (resp.skaits 6) - 6 

  0 % 100 % 

5. Vēstures palīgdisciplīnas - 7 

  0 % 100 % 

6. Arhīvi Latvijā un pasaulē - 7 

  0 % 100 % 

 

 
 

 

  Novērtējiet Jūsu un docētāju sadarbību pēc piecu punktu sistēmas: 



1-ļoti slikti,  2-slikti,  3- apmierinoši, 4- labi,  5-ļoti labi 

Nr.p.k. Jautājumi Docētāja v., uzvārds 
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1. Kā Jūs vērtējat docētāja spējas savā studiju kursā virzīt 

studentus uz patstāvīgu darbu?  

4,85 4,71 4,43 4,57 

2. Kā Jūs vērtējat docētāja runas saprotamību, tempu? 4,85 4,57 4,43 4,43 

3. Kā Jūs vērtējat  docētāju atvērtību jautājumiem, prasmi 

nodarbību laikā radīt brīvu, nepiespiestu atmosfēru? 

5,00 4,85 4,57 4,71 

5. Kā Jūs vērtējat docētāja prasmi ieinteresēt par studiju 
kursu, sasaistīt  teoriju un praksi? 

4,85 4,71 4,29 4,57 

6. Kā Jūs vērtējat docētāja kā personības  pozitīvu ietekmi uz 

Jūsu personības izaugsmi? 

4,85 4,71 4,29 4,57 

7. Kā Jūs vērtējat docētāja objektivitāti studentu zināńanu 
novērtēńanā? 

4,85 4,71 4,29 4,71 

8. Kā Jūs vērtējat docētāja spējas atzīt savas kļūdas un 

uzklausīt aizrādījumus? 

4,71 4,71 4,29 4,57 

7. Kā Jūs vērtējat savu iesaistīńanos studiju kursa apguvē( 

aktivitāte, ieinteresētība)? 

4,57 4,57 4,43 4,57 

 

 

Kā Jūs vērtējat  studiju procesa  nodrońinājumu ar datortehniku (skaitu un kvalitāti)? 

Vērtējums 

slikti apmierinoši labi ļoti labi 

2 1 3 1 

28,57 14,29 42,85 14,29 

 

Kā Jūs vērtējat informētību par studiju procesa norisi un nodarbību plānojumu? 

Vērtējums 

slikti apmierinoši labi ļoti labi 

- 1 5 1 

0 % 14,29 71,42 % 14,29 

 

Kā Jūs vērtējat darba apstākļus auditorijās (vietu skaits, apgaismojums, siltumapgāde, mēbeles, tehniskie līdzekļi)? 

Vērtējums 

slikti apmierinoši labi ļoti labi 

1 4 2 - 

14,29 57,14 28,57 0 % 

 
 

Paldies par sadarbību! 

  



  Pielikums Nr.6  

RA Darba kārtības noteikumiem 

(apstiprināti 01.06.2012.) 
 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Katrīna Abricka 

Dzīvesvietas adrese Dzelzceļnieku 19 -27, Rēzekne 

Tālrunis, mobilais tālrunis 29193266   

e-pasts kate.arhivs@inbox.lv 

Dzimńanas datums 1959.gada 2.novembris 

  

Izglītība  

2006.-2008. Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes    

profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma   

„Arhīvniecība” - profesionālais maģistra grāds arhīvniecībā un              

arhīvista kvalifikācija (atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas  

līmenim)                                      

2001.-2005. Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātņu  fakultātes  

akadēmiskā bakalaura studiju programma „Vēsture” - humanitāro zinātņu 

bakalaura grāds vēsturē 

1978. Rēzeknes 1.vidusskola - vidējā izglītība 

  

Vieslekcijas  

2008./2009.- Rēzeknes Augstskola - Akadēmiskā studiju programma „Vēsture” – kursa 

kods KomZ2007 „Arhīvniecība un arhīva prakse” [HV] 

2010./2011.- Rēzeknes Augstskola – Profesionālā maģistra studiju programma 

„Arhīvniecība” – kursa kods KomZ6014 „Profesionālā prakse I” [HAM] 

 Rēzeknes Augstskola – Profesionālā maģistra studiju programma 

„Arhīvniecība” – kursa kods KomZ6015 „Profesionālā prakse II” [HAM] 

 Rēzeknes Augstskola – Profesionālā maģistra studiju programma 

„Arhīvniecība” – kursa kods KomZ7007 „Kvalifikācijas prakse” [HAM] 

 Rēzeknes Augstskola – Profesionālā maģistra studiju programma 

„Arhīvniecība” – kursa kods KomZ7008 „Pētnieciskā prakse” [HAM] 

2013./2014. Rēzeknes Augstskola  – Profesionālā maģistra studiju programma 

„Arhīvniecība” – kursa kods KomZ6016 „Arhīva darba prakse” [HAM] 

2012./2013.- Rēzeknes Augstskola - Akadēmiskā studiju programma „Vēsture” – kursa 

nosaukums „Arhīvs kultūrvēsturiskā vidē”, kursa kods Vēst2059 [HV] 

  

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

 

2012.- 

 

Komisijas loceklis - Valsts pārbaudījums (eksāmens) [HTM], kursa kods 

JurZ2039 - Profesionālā maģistra studiju programma „Arhīvniecība” – 

Rēzeknes Augstskola 



2012.-2013. 
 

 

                         2013. - 

Komisijas loceklis -Valsts gala pārbaudījums, Maģistra darbs [HAM], kursa 

kods KomZ7005 - Profesionālā maģistra studiju programma „Arhīvniecība” 

– Rēzeknes Augstskola 

 

Komisijas loceklis -Valsts pārbaudījums (eksāmens), [HAM], kursa kods 

KomZ7012 - Profesionālā maģistra studiju programma „Arhīvniecība” – 

Rēzeknes Augstskola 

 

  

Cita darba pieredze  

          01.01.2011.- Latvijas Nacionālā arhīva Rēzeknes zonālais valsts arhīvs – galvenā arhīviste 

        01.05.2000.-01.01.2011. Rēzeknes zonālais valsts arhīvs – galvenā arhīviste Juridisko personu arhīvu 

uzraudzības daļā 

        12.08.1996.-30.04.2000. Rēzeknes zonālais valsts arhīvs – vecākā arhīviste Dokumentu 

komplektēńanas un ekspertīzes daļā 

                   2000.-2002. Rēzeknes Augstskola – arhīva pārzine amatu savienońanas kārtībā 

  

Informācija par 

publikācijām pēdējo 6 gadu 

laikā  
 

Dokumentu juridiskais spēks: Rēzeknes Augstskolas maģistra studiju 

programmas "Arhīvniecība" studējońo akadēmiskās konferences materiāli 

2008. gada 19. janvāris: Rēzeknes Augstskola. Humanitāro un juridisko 

zinātņu fakultāte. Vēstures un filosofijas katedra; red. Sandra Laizāne/RA 

izdevniecība, 2009., 83 lpp. 

 Mēs laikā, telpā un attīstībā : studentu zinātniskās konferences materiāli, 

2007.gada 17.maijā / Rēzeknes Augstskola. Humanitāro un juridisko zinātņu 

fakultāte. Pedagoģijas fakultāte; red. Sandra Laizāne/RA izdevniecība, 

2008., 290 lpp. 

  

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

                         Konferences  RA studentu zinātniskajās konferencēs “Mēs laikā, telpā, attīstībā” 2002., 

2004., 2007., 2008. – lasīti referāti 

 Eiropas arhīvu VII konference Varńavā, 2006.gada 18.-20.maijā – kā 

klausītājs 

  Regulāra piedalīńanās Latvijas Nacionālā arhīva konferencēs (2012. 

Kopējais konferenču skaits 5 

  

Eksperta darbība 

 

  LNA Rēzeknes zonālā valsts arhīva Ekspertu pārbaudes komisijas locekle no     

  2000.gada  līdz 22.05.2013. 

  (RZVA 09.05.2000.  rīkojums Nr.9 „Par Ekspertu pārbaudes komisiju ”); 
 

  Latvijas Nacionālā arhīva Dokumentu  un arhīvu pārvaldības ekspertu  

  komisijas Rēzeknes ZVA apakńkomisijas locekle no 22.05.2013. līdz  

  ńodienai (LNA 22.05.2013. rīkojums Nr.54 „Par Latvijas Nacionālā arhīva    

  Dokumentu  un arhīvu pārvaldības ekspertu komisijas Rēzeknes ZVA   

  apakńkomisiju) 

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

 

                  2011. -  Latvijas Arhīvistu biedrība - biedrs 



2011. -  Latvijas iestāņu, pańvaldību, uzņēmumu un finanńu darbinieku arodbiedrības 

Latvijas Nacionālā arhīva darbinieku arodorganizācija - biedrs 

                      

Profesionālās pilnveides 

kursi 

 
 
 

                  2011. -  Piedalīńanās Latvijas Nacionālā arhīva rīkotajos semināros institūciju 

dokumentu un arhīvu pārvaldības uzraudzības darba jautājumos 

           2005.gada februāris Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes sertifikāts 

par nokārtotajiem kursiem Informātikā un Ekonomikas teorijā 

           2003.gada februāris  Mācību centrs „LNI” – apliecība par profesionālās pilnveides izglītību – 

apgūta profesionālās izglītības programma Datorzinības (20 3490) 

           2001.gada marts Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes Pieauguńo tālākizglītības 

centrs – apliecība par lietvedības kursos noklausīto lekciju ciklu par 

dokumentu noformēńanas vispārīgām prasībām, sarakstes dokumentu 

sagatavońanu un noformēńanu, izziņu un pārskata dokumentu sagatavońanu, 

organizatorisko dokumentu sagatavońanu un  noformēńanu, rīkojuma 

dokumentu sagatavońanu un noformēńanu, dokumentu sagatavońanu 

turpmākai glabāńanai un izmantońanai 

           2000.gada novembris Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija – sertifikāts par kursu „Juridisko 

personu arhīvu dokumentu uzkrāńana, uzskaite, saglabāńana un izmantońana 

           1995.gada aprīlis Rīgas Tehniskās universitātes Ekonomikas teorijas katedras auditfirma 

„AUDIT” – sertifikāts par kursu „Grāmatvedības uzņēmējdarbības 

ekonomiski-tiesiskie pamati” 

  

Saņemtie apbalvojumi  

         2004.gada 16.novembrī 

 

Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas atzinības raksts par ieguldījumu 

valsts arhīvu darbības attīstībā un pilnveidońanā 

  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda latvieńu 

Citu valodu pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  

Valoda   krievu  krievu  krievu  krievu  krievu 

Valoda   vācu  vācu  vācu    vācu 

  (*)
 Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

 

 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Čakńa Valda 

Dzīvesvietas adrese Pils iela 27, Rēzekne, LV - 4601 

Tālrunis, mobilais tālrunis 26493004   

e-pasts Valda.caksa@inbox.lv 

Dzimńanas datums 1952.g. 22. februāris 

  

Izglītība  

No 1978. g. līdz 1983.g Studijas Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā, iegūta vidusskolas vēstures un 

sabiedrības mācības skolotāja kvalifikācija  

No 1994. g. līdz 1996.g.  Studijas LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē pedagoģijas maģistra 

studiju programmā 

No 2005. g. līdz 2008.g. Studijas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā doktorantūras studiju 

programmā Muzikoloģija, apgūts teorētiskais kurss, nokārtots promocijas 

eksāmens  

No 2009.g. līdz 2011.g. Studijas Daugavpils Universitātes vēstures maģistra studiju programmā   

  

Zinātniskie grādi 2011., humanitāro zinātņu maģistra grāds vēsturē; Mg. hist., Daugavpils 

Universitāte  

 1996., pedagoģijas maģistra grāds; Mg.paed., Latvijas Universitāte 

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

 

No 2009. g. līdz ńim  Vieslektore, Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte 

No 2002. g. līdz 2009.g  Docente, Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte 

No 1999.g. līdz 2004.g. Lektore, Rēzeknes Aaugstskolas Pedagoģijas fakultātes Pedagogu tālākizglītības 

un papildizglītības centrs 

No 1993.g. līdz 2002.g. Lektore, Humanitārās fakultātes Vēstures un filosofijas (līdz 2001.g. - Sociālo 

zinātņu) katedrā 

No 1992.g. līdz 1993.g. Lektore, Latvijas Universitātes Latgales filiālē 

  

Studiju kursu vadība  

Maģistra studiju 

programmas  
Profesionālā maģistra studiju programma „Arhīvniecība”:  studiju kurss 

„Profesionālā ētika” 2 KP; studiju kurss „Starpkultūru komunikācija” 2 KP 

 Profesionālā maģistra studiju programma  „Karjeras konsultants”:  studiju 

kurss „Profesionālā ētika” 2 KP 

2. līmeņa profesionālās  

augstākās izglītības 

studiju programmas  

Studiju programma „Vēstures un kultūras vēstures/kulturoloģijas skolotājs”: 

Studiju kursi: „Kulturoloģija” 4 KP; „Vēstures un kultūras 

vēstures/kulturoloģijas mācīšanas metodika” 3 KP; „Sociālā atmiņa skolēnu 

zinātniskajos pētījumos” 2 KP; „Skolotāja ētika” 1 KP  

 Studiju programma „Reliģijas peagoģija”: studiju kursi: „Kristīgās mācības 

un ētikas mācīšanas metodika” 3 KP; „Ētika” 2 KP; „Kristīgā ētika” 2 KP 

 Studiju programma „Sociālo zinību skolotājs”: studiju kursi: „Sociālo zinību 

mācīšanas metodika” 3 KP;  



Bakalaura studiju 

programmas  

Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Vēsture”: studiju kursi „Ievads 

vēstures zinātnē” 3 KP; „Radońs darbs ar informāciju” 2KP; „Sociālā atmiņa 

vēsturē” 2 KP; Mutvārdu vēstures ekspedīcija 1KP; „Ebreji Latvijā/Latgalē: 

holokausts” 2 KP; „Mediju analīze un kritika” 2 KP; „Ievads kultūras teorijā” 2 

KP; „Ievads vēstures filosofijā” 2 KP; „Ētiskās domas vēsture” 2 KP; 

„Muzejmācība un muzeja prakse” 3 KP; „Latvijas vēsture” 6 KP; „Ētika” 2 KP 

 Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Filoloģija”: „Latvijas 20.gs. vēsture” 

2KP 

 Profesionālā bakalaura studiju programma „Ģeogrāfijas un sociālo zinību 

skolotājs”: studiju kursi „Radońs darbs ar informāciju” 2KP; „Ētika” 2 KP; „ 

Sociālo zinību mācīńanas metodika” 2 KP; „Ētika laikā un telpā” 2 KP; „Latvijas 

20 gs. vēsture” 2 KP 

 Profesionālā bakalaura studiju programma „Jurists”: studiju kurss „Profesionālā 

ētika” 2 KP 

 Profesionālā bakalaura studiju programma Pamatizglītības skolotājs: studiju 

kurss „Sociālo zinību saturs un mācīńanas metodika” 2KP; „Ētika” 2 KP; 

„Filosofija” 2 KP 

 Profesionālā bakalaura studiju programma „Interjera dizains”: studiju kurss 

„Profesionālā ētika” 1KP  

 Profesionālā bakalaura studiju programma „Sveńvalodu skolotājs”: studiju kursi 

„Ētika” 2 KP; „Skolotāja ētika” 1 KP 

 Profesionālā bakalaura studiju programma “Mājturības un mājsaimniecības 

skolotājs; studiju kursi „Skolotāja ētika” 1 KP; „Ētika” 2 KP; „Kultūras 

vēsture” 2 KP; „Filozofija” 2KP 

  Profesionālā bakalaura studiju programma „Speciālās izglītības skolotājs”: 

studiju kurss „Skolotāja ētika” 1 KP; „Ētika” 2 KP 

 Profesionālā bakalaura studiju programma „Sociālais pedagogs”: studiju 

kurss „Ētika” 2 KP 

1. līmeņa augstākās 

izglītības studiju 

programmas 

Studiju programma „ Profesionālās izglītības skolotājs”: studiju kurss 

„Skolotāja ētika” 2 KP 

 Studiju programma „Sociālais rehabilitētājs”: studiju kurss „Sociālā ētika” 2 

KP 

„” 2 Kp  

  

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

 

 2012.g. Rēzeknes Augstskolas 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju 

programmas „Vēstures un kulturoloģijas skolotājs ” valsts pārbaudījumu 

komisijas priekńsēdētāja vietniece  

No 1993.g. līdz 2011.g. Rēzeknes Augstskolas 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju 

programmas „Vēstures un kultūras vēstures skolotājs ” valsts pārbaudījumu 

komisijas priekńsēdētāja vietniece  

No 2005. g. līdz 2012.g.  Rēzeknes Augstskolas 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju 

programmas „Reliģijas pedagoģija ” valsts pārbaudījumu komisijas locekle 

No 2003.g. līdz 2008.g.   Rēzeknes Augstskolas 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju 

programmas „Sociālo zinību skolotājs ” valsts pārbaudījumu komisijas locekle 

No 1993.g. līdz 2003.g.  Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā bakalaura studiju programma „Vēsture” 

valsts pārbaudījumu komisijas locekle 

  



Akadēmiskā personāla un 

profesionālās 

kvalifikācijas speciālistu 

sagatavońana 

 

Maģistri)  Arhīvniecības maģistri - 14 

Bakalauri  Vēstures bakalauri - 68 

Skolotāju profesionālā 

kvalifikācija  

Vēstures un kultūras vēstures/kulturoloģijas; sociālo zinību; ģeogrāfijas un 

sociālo zinību, kristīgās mācības un ētikas skolotāji - 127 

  

Cita darba pieredze  

No 1984.g. līdz ńim  J. Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas vēstures un kultūras vēstures, 

kulturoloģijas, politikas un tiesību (līdz 1999. g. arī filozofijas pamatu, 

ētikas, estētikas, loģikas, ģimenes dzīves ētikas un psiholoģijas) skolotāja 

No 1985.g. līdz 1990.g  Rēzeknes pilsētas Skolēnu intereńu centra novadpētniecības un floristikas 

pulciņu vadītāja 

No 1978.g. līdz 1984.g Rēzeknes rajona Bērzgales vidusskola, direktora vietniece ārpusskolas un 

ārpusklases audzināńanas darbā 

No 1976.g. līdz 1978. g. Rēzeknes 1. vidusskolas sekretāre - lietvede 

No 1975. g. līdz 1976.g. Rēzeknes rajona Tautas tiesas sekretāre - lietvede 

No 1971.līdz  1975. g Rēzeknes rajona sporta biedrības „Vārpa” instruktore 

No 1969. g. līdz 1971.g Apdrońināto sūtījumu iecirkņa operatore Rēzeknes pilsētas 1.pasta nodaļā 

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 
 

Virziena nosaukums Mūzikas izglītība LR kultūrpolitikā un Tautas konservatoriju darbība LR 

(1920-1940) 

 Sociālā atmiņa vēsturē 

 Vēstures, kultūras vēstures, sociālo zinību, kristīgās mācības un ētikas 

mācīńanas metodika 

  

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju 

skaits 

40 

Informācija par 

publikācijām pēdējo seńu 

gadu laikā 

 

2013.g. Mūzikas izglītība Latvijas kultūrpolitikā: tautas konservatorijas valsts 

novados (1920 – 1940) Rēzekne: Rēzeknes Augstskola 

2012.g. Ieskats Latgales katoļu tradīcijās: tautas lūgńanas pie sādņu krustiem maijā. 

Res Humanitariae XII, Klaipeda, 2012, 222 – 252.lpp.ISSN 1822-7708 

 Mūzikas izglītība Latvijas kultūrpolitikā (1920-1940). Vēsture: avoti un 

cilvēki. XXI Zinātniskie lasījumi. Vēsture XV. Daugavpils: DU 

Akadēmiskais apgāds Saule, 2012, 68.- 75. lpp. ISSN1691-9297 

2011.g. „Značku” vilkńanas tradīcija maija mēneńa tautas lūgńanās pie Latgales 

sādņu krustiem. DU Humanitārās fakultātes Komparatīvistikas institūts. 

Latgales kongresa (10.-11.11.2010.) rakstu krājums Latgale kā kultūras 

pierobeņa II. DU Akadēmiskais apgāds Saule, 2011.,131. – 142. lpp. ISBN 

978-9984-14-546-4 



 Mūzikas loma tautas vēsturiskās apziņas veidońanā: ieskats 20.gs. pirmās 

puses latvieńu  

profesionālo mūziķu publikācijās. Vēsture: avoti un cilvēki. Vēsture XIV. 

DU Humanitārās fak.  

XX Zinātniskie lasījumi Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds Saule, 2011, 

85.- 95 .lpp.  

ISSN 1691- 9297  

2010.g. 
 

Rēzeknes kultūrvide 20.gs. pirmajā treńdaļā: mūzikas dzīve līdz Tautas 

konservatorijas  

darbības sākumam. Vēsture: avoti un cilvēki. Vēsture XIII. DU 

Humanitārās fak. XIX Zinātniskie lasījumi Daugavpils: DU Akadēmiskais 

apgāds Saule, 2010, 57.- 65 .lpp. ISBN 978-9984-14-473-3 

2009.g. Культурная среда Латгалии в период деятельности Народных 

консерваторий в 1923 – 1940 г.г. и ее воздейстиие на традиции 

народного музыцирование. In: Tradicija ir dabartis (4) Klaipedos 

Universiteto Menu fakulteto Liaudes muzikos katedra. Klaipeda, 2009, 107 

-127. lpp. ISSN 2019 – 3208  

 Latgales Tautas konservatorija (1932. – 1939). Vēsture: avoti un cilvēki. 

Vēsture XI. DU 

 Humanitārās fak. XVII Zinātniskie lasījumi Daugavpils: DU Akadēmiskais 

apgāds Saule, 2009. 

63.- 77 .lpp. ISBN 978-9984-14-414-6 

 Ieskats dziedātājas un LTK pedagoģes Gabrielas Vīksnes – Apines 

kultūrizglītojońajā darbībā. Vēsture: avoti un cilvēki. Vēsture XII. DU 

Humanitārās fak. XVIII Zinātniskie lasījumi DU Akadēmiskais apgāds 

Saule, 2009.,49. – 59. lpp. ISBN 978-9984-14-416-0 

 Роль народных консерваторий в формировании латышской 

идентичности в мультикуль 

турном обществе Латгальского региона Латвии (1923 – 1940). Acta et 

commentationes collegii Narovensis.Tartu Ulikooli Narva kolledzi 

toimetised. Multikultuurilise hariduse aktuaalsedkusimused kaasaegses 

uhiskonnas: pedagoogiline teooria ja praktika. Актуальные вопросы 

мультикультурного образования в современном обществе: 

педагогическая теория и практика. IX/1.Narva,2008.199-215. ISSN 1406-

8257 ISBN 978-9985 4-0563-5 

 Latgalian traditional Culture and Regional identity: Places of Cultural 

Memory and Simbols. In: Latgale as Culture Borderzone. Comparitive 

studies Vol. II (I) .Daugavpils: Daugavpils University Academic Press 

Saule, 2009, 116 – 130, ISSN 1691 – 5038, ISBN 9 78-9984-14-448-1 

 Iedzīvotāju nacionālās un etniskās identitātes faktori Latgales kultūrvidē. 

Krāj Valodas Austrumlatvijā: Pētījuma dati un rezultāti. VIA Latgalica 

Humanitāro zinātņu ņurnāla pielikums I, Rēzekne: RA, 2009, 113. – 

130.lpp. 

2008. g. Rēzeknes Tautas konservatorija: pedagogi Jūlijs Rozītis un Vilis Ńvinka 

dzīvesstāstos un audzēkņu atmiņās. Letonikas 2 kongresa Daugavpils 

sekcijas rakstu krājums Latgales sabiedrība attīstības lokos: valodas 

politikas, juridiskie, socioloģiskie, vēsturiskie (dzīvesstāstu) aspekti. 

Daugavpils: DU Akad. apgāds „Saule”, 2008., 79. – 97.lpp 

 Kultūras identitāti veidojońie faktori Latgalē. Krāj. Etniskums Eiropā: 

sociālpolitiskie un kultūras procesi. Starptautiskā zinātniskā konference 

2007.g. 24.- 26.maijā. Rēzekne: 2008., 193. – 206.llp. 



 Poль Народных консерваторий в формировании латышской 

идентичности в мультикультурном обществе Латгальского региона 

Латвии (1923 –1940). Тезис международной научной конференции 

Проблемы мультикультурности и многоязичия в современной системе  

oбразования (17-19. 04.2008). Эстония, Нарва, 2008 

   Latgalieńu tradicionālā kultūra un reģionālā identitāte: kultūras atmiņas 

vietas un simboli. DU Humanitārās fakultātes Komparatīvistikas institūts. 

Latgales kongresa (12.-14.11.2007.)rakstu krājums Latgale kā kultūras 

pierobeņa. DU Akadēmiskais apgāds Saule, 2008.,157. – 169. lpp. 

2007. g. 

 

Latgales tautas konservatorijas Valdes un Padomes darbība (1929-

1932):vēstures avoti un atmiņas. Medveckis, A (sast.). Sabiedrība un kultūra 

IX. Liepāja: LiePA, 2007. 369.-376.lpp. 

 Tautas konservatoriju darbības priekńnosacījumi Latgalē. RA humanitāro 

zinātņu rakstu krājums. Rēzekne: RA Izdevniecība, 2007., 7. – 21.lpp. 

 Tautas konservatorijas Latgalē: kultūrizglītojońās darbības etnoreliģiskais 

konteksts. Reliģiskā daņādība Latgalē: mērojot ceļu uz dialogu. Tēraudkalns 

V. (atb. red.) Rīga: Latvijas Bībeles biedrība, 2007., 29. – 57.lpp. 

 Latgales Tautas konservatorijas Valdes un Padomes darbība (1924-

1929).Vēsture: avoti un cilvēki. DU Humanitārās fakultātes XVI 

starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture X. Daugavpils: DU 

akadēmiskais apgāds „Saule”, 2007, 61. – 71. lpp.ISBN – 9984-14-339-2 

  

  

Mācību un metodiskā 

literatūra 

2  

 Metodiskie norādījumi zinātnisko darbu izstrādāńanai vēsturē un kultūras vēsturē.  

Rēzekne: RA Izdevniecība, 2006., 65.lpp. 

 

Latgales ceļń uz garīgo kultūru un muzikālo izglītību. Rēzekne: RA, 2001., 55.lpp. 

  

  

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences   

Kopējais konferenču 

skaits 

43 

Informācija par 

konferencēm pēdējo 6 

gadu laikā  

Referātu nosaukumi  

 

Čuhņa: izcelsmes 

vēsturiskais konteksts, 

jēgas transformācija un 

mūsdienu diskurss  

Daugavpils, DU Humanitārās fakultātes XXII Zinātniskie lasījumi 2013.g. 

30.-31.janvārī 

Katerinys ceļń: 

kultūrvēsturiskie aspekti 

konceptualizācijas 

procesā        

Divi tautos ir ańtuoni regionai: baltińka, tautiné, regioniné savimoné 

literatūroje ir kultūroje. Lietuviu literatūros ir tautosakos institūtos, Vilniuje, 

2012.g. 30. mart 

Mūzikas izglītība Latvijas 

kultūrpolitikā (1920-

1940). 

Daugavpils, DU Humanitārās fakultātes XXI Zinātniskie lasījumi 2011.g. 

30.-31.janvārī 



Catholic Traditions in 

latgale: Popular Prayers at 

the Crucifix in May 

Tradicijos ir modernumo dermé, prieńprieńa, raidos perspektyvos Tradition 

and Modernity: Harmony, Opposition, and Prospects for Development. 

Klaipedos Humanitarinu mokslu fakultetas, 2010 m. lapkričio 11-12 d.  

Mūzikas loma tautas 

vēsturiskās apziņas 

veidońanā: ieskats 20.gs. 

pirmās puses latvieńu  

profesionālo mūziķu 

publikācijās. 

Daugavpils, DU Humanitārās fakultātes XX Zinātniskie lasījumi 2010.g. 

30.-31.janvārī 

Značku” vilkńanas 

tradīcija maija mēneńa 

tautas lūgńanās pie 

Latgales sādņu krustiem. 

 Daugavpils, Latgales kongress 2010.g. 11. novembrī  

Rēzeknes kultūrvide 

20.gs. pirmajā treńdaļā: 

mūzikas dzīve līdz Tautas 

konservatorijas darbības 

sākumam. 

Daugavpils, DU Humanitārās fakultātes XIX Zinātniskie lasījumi 2009.g. 

30.-31.janvārī  

Ieskats dziedātājas un 

LTK pedagoģes Gabrielas 

Vīksnes – Apines 

kultūrizglītojońajā darbībā 

Daugavpils, DU Humanitārās fakultātes XVIII Zinātniskie lasījumi 2008. 

30.-31.janvārī 

Роль народных 

консерваторий в 

формировании 

латышской 

идентичности в 

мультикуль 

турном обществе 

Латгальского региона 

Латвии (1923 – 1940). 

. Multikultuurilise hariduse aktuaalsedkusimused kaasaegses uhiskonnas: 

pedagoogiline teooria ja praktika. Актуальные вопросы 

мультикультурного образования в современном обществе: 

педагогическая теория и практика. Tartu Ulikooli Narva kolledzi. 

Narva,2008.g. 17.- 19. aprīlī  

Latgales Tautas 

konservatorija (1932. – 

1939). 

Daugavpils, DU Humanitārās fakultātes XVII Zinātniskie lasījumi 2007.g. 

30.-31.janvārī 

Kultūras identitāti 

veidojońie faktori Latgalē 

Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un kultūras procesi. Starptautiskā 

zinātniskā konference Rēzekne, 2007.g. 24.- 26.maijā. Rēzekne 

Latgalieńu tradicionālā 

kultūra un reģionālā 

identitāte: kultūras 

atmiņas vietas un simboli. 

Daugavpils, Latgales kongress 2007.g. 12.-13. novembrī 

Rēzeknes Tautas 

konservatorijas: pedagogi 

Jūlijs Rozītis un Vilis 

Ńvinka dzīvesstāstos un 

audzēkņu atmiņās. 

Daugavpils, Letonikas otrā kongresa Daugavpils Universitātes sekcija 

2007.g. 12.-13. novembrī 

Eksperta darbība  

2006.g. – IZM ISEC Latvijas vēstures un Pasaules vēstures pamatizglītības standartu, programmu 

un skolotāju atbalsta materiālu izvērtēńanas eksperte 

2004.g. – AIKNC Akreditācijas komisijas priekńsēdētāja RPIVA studiju programmai „Sociālo 

zinību skolotājs ” 



No 2002.g. –2009.g.  Rēzeknes Augstskolas Senāta studiju komisija, studiju programmu 

licencēńanas un akreditācijas materiālu eksperte 

No 2002.g. līdz ńim Rēzeknes Augstskolas studentu zinātniskās konferences „Mēs laikā, telpā, 

attīstībā” krājumam iesniegto rakstu recenzente 

No 2002.g. līdz 2006.g.  Rēzeknes rajona un pilsētas skolēnu zinātnisko darbu konkursu darbu 

recenzente 

  

  

Dalība projektos  

No 2011.g. novembra līdz 

2012.g. novembrim 
   ES projekts Nr.2009/0227/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071 

„Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti 

Latgales reģiona attīstībā”, izpildītāja  

No 2010.g. augusta līdz 

2011.g. jūnijam 

SIA Tilde veidotā un uzturētā interneta portāla letonika.lv  projekts „Latvijas 

kultūrvides TAKAS”, kas notika sadarbībā ar v/a „Kultūras informācijas sistēmas” 

un projektu „Treńais tēva dēls”; Latgales reģiona koordinatore 

2008.g. RA HJZF projekts Monogrāfijas „Valodas Austrumlatvijā: 

etnolingvistiskais aspekts” sagatavońana. Izpildītāja 

No .2007.g. 15.novembra 

līdz 2008.g. septembrim  
UNESCO LNK sekretariāta un IZM projekts Communities of Practice 

Nacionālo ekspertu (mācību satura veidotāju sadarbības projekts). 

Dalībniece 

No 2006.g. novembra. 

Līdz 2007.g. augustam. 
Īpańu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta, Latvijas 

Bībeles biedrības un RA Vēstures un  ilozofijas katedras projekts Reliģiskā 

daņādība Latgalē: mērojot ceļu uz dialogu.  Izpildītāja 

No 01.06.2006. g. 1. 

jūnija līdz 2007. g. 1. 

janvārim 

RA Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes projekts Etnolingvistiskās 

situācijas izpēte Latgalē. Izpildītāja  

 2008.g. līdzdalība RA HJZF projektā Monogrāfijas „Valodas 

Austrumlatvijā: etnolingvistiskais aspekts” sagatavońanā 

2004. – 2008.g. Baltijas valstu augstskolu sadarbības projekts „Pilsoniskās izglītības  

pedagogu sagatavońanas pilnveidońana”; dalībniece. Projektu koordinē un 

finansē starptautiskais birojs ”CIVIC International” sadarbība ar Igaunijas, 

Lietuvas, Baltkrievijas un ASV augstskolām. 

2004.g.  RA Zinātnes Padomes grants pētnieciskās programmas “F. Trasuns – 

Latgales izcelsmes latviskais diņgars” realizācijai; vadītāja 

2002.g.  Sorosa Fonda – Latvija grants studējońo sociālo zinību skolotāju 

kompetences padziļināńanai pedagoģiskajā praksē un kvalifikācijas darbu 

izstrādē ; vadītāja 

2002.g  Sorosa Fonda – Latvija grants ārzemju vieslektoru iesaistīńanai studiju procesā 

Rēzeknes Augstskolā; vadītāja 

2001.g   Sorosa Fonda – Latvija grants Sociālo zinību skolotāju tālākizglītības 

centra izveidei un darbības nodrońināńanai; vadītāja 

  

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

 

No 2006. g. līdz 2009.g.   RA Senāta studiju komisijas priekńsēdētāja vietniece 

No 2000.g. līdz 2008.g.   Vēstures un filozofijas katedras vadītāja 

No 2004.g. līdz ńim   RA arodkomitejas priekńsēdētāja  

No 2003. g. līdz 2005.g.  Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes dekāna vietniece 

http://www.letonika.lv/


No 2000.g. līdz 2008. g.  RA Senāta, RA Satversmes sapulces, Humanitāro un juridisko zinātņu 

fakultātes Domes locekle 

  

Neformālās izglītības un 

kursu vadība 

 

2006.g.  Rēzeknes rajona izglītības pārvaldes rīkotie ētikas skolotāju kursi, 16 st.  

2006.g.   Rēzeknes pilsētas izglītības pārvaldes kultūras vēstures skolotāju kursi, 16 st. 

2004. g.   Latgales reģiona skolotāju kursi vasaras nometnē Ńpoģos; 4 st. 

2003. g.   Rēzeknes Augstskolas TIC Sociālo zinību skolotāju kursi; 16 st.  

2002.g.  Latgales reģiona skolotāju vasaras kursi Rēzeknes Augstskolā; 4 st. 

  

Profesionālās pilnveides 

kursi/ staņēńanās 

 

Kursi  

 

Apliecība Nr. 09-1267. Profesionālās pilnveides programmas „Skolēnu izziņas 

aktivitāti, patstāvību un radońumu veicinońa mācību procesa īstenońana 

kulturoloģijā vidējā izglītībā”. 12.st. Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais 

centrs, 2009.g. 10.jūn.  

 Tunnistus/Sertifikāts/ Nr. 42811 Participated in the conference Issues of 

Multikulturalism and Multilinggualism in Modern Education System. Tartu 

University Narva College, April 17-19, 2008. 

 Apliecība Nr. 9014144140 – 1237 – 19 par Tālķizglītības programmas 

„Holokausts, citi genocīdi un noziegumi pret cilvēci. Holokausts: kā tas bija 

iespējams?”. LR IZM ISEC, 06.02.2008. 

 Sertifikāts  Nr. 2007/08-43 par profesionālās pilnveides programmas „Augstskolu 

didaktika” (160 st.) apguvi. RA, 19.02.2008. 

 Augstskolas mentora apliecība par 2005 - 2006.g. apgūtajiem IZM ISEC un 

Lielbritānijas Padomes Latvijā mentoru sagatavońanas kursiem (200 stundu 

programma06.06.2006. 

 Izglītības attīstības centra apliecība Nr. 2004/1029 par 36 st. tālākizglītības 

programmas “Skolotājs mūsdienu daudzveidīgajā pasaulē jeb izglītības 

programmu īstenońana starpkultūru un bilingvālās izglītības kontekstā” 

apguvi. Rīga, 2004.g. 2. jūl.  

 Certificate of Attendance (14 – 16 October 2004)  partipacipated in the 

Council of Eirope In-Service Training Programme for Educational Staff 

seminar on „A good citizen in the modern world: What scool has to do 

about it?” 

 Apliecība Nr. 469 par vācu valodas kvalifikācijas paaugstināńanas 

programmas (64 st. ) apguvi, RA Pedagogu Tālākizglītības centrs, 

04.03.2003. 

 Apliecība Nr. 02 – 090 par profesionālās meistarības pilnveidi sociālo 

zinību jomā ārzemju vieslektoru vadītajās teorētiskajās un praktiskajās 

nodarbībās SFL programmas “Pārmaiņas izglītībā” projektā “Cilvēks 

sabiedrībā ” 17.12.2002. 

 SFL programmas „Pārmaiņas izglītībā” apliecība par piedalīńanos Sorosa 

fonda – Latvija programmas Lasīńana un rakstīńana kritiskās domāńanas 

attīstīńanai 100 st. programmas apguvi. 28.12.2000. 

 Apliecība par kooperatīvās mācīńanas metodes apguvi (48 st.) LAPSA un 

Sorosa fonda – Latvija programmas “Pārmaiņas izglītībā “projektā “Skolu 

un augstskolu sadarbības modeļu izveide”, 20.08.1999. 



 Apliecība Nr. 3405 par Daugavpils Pedagoģiskās Universitātes 

profesionālās meistarības pilnveides  kursu "Vidējās  izglītības neskaidro  

mācību satura  tematu  un  mūsdienīgu  mācību metoņu  apguve", 

18.04.1999. 

 Sertifikāti par LU Pedagoģijas fakultātes un PBLA Izglītības padomes 

vasaras  semestra  kursu "Ko ņemsim  no ārzemju  skolas" (16 st.) un  

"Personīgā  ētika  sabiedriskajās  sistēmās” (16 st.) apguvi 01.07.1994. 

 Diploms Nr. 624 par izglītības vadońo kadru masu – politiskā darba un 

tikumiskās audzināńanas 3 gadu kursu programmas apguvi, 22.03.90.   

 Apliecība Nr. 23 – 10 par P.Stučkas LVU Vispārizglītojońo skolu vadońo 

kadru kvalifikācijas celńanas fakultātes beigńanu, 03.03.1984. 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda latvieńu 

Citu valodu 

pańnovērtējums 

 Sapratne Runāńana Rakstīńan

a 

Eiropas līmenis (*)  Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  

Valoda  
 krievu  labi  labi  labi 

apmierino

ńi 

Valoda   vācu  labi  viduvēji  viduvēji viduvēji 

 
 (*)

 Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 
 

 
2013.g. 30. augustā 

 

 
 

 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


PERSONAS DATI Iveta Dukaļska 

 

Atbrīvońanas aleja 117-39, Rēzekne, LV-4601, Latvija  

    +371 29167594    

 ivetadukalska@inbox.lv 

Dzimums sieviete | Dzimńanas datums 26.02.1970. | Pilsonība Latvijas  

 

 

DARBA PIEREDZE 
  

 

IZGLĪTĪBA 
  

 

2007.-ńobrīd Mūņizglītības centra vadītāja 

Rēzeknes Augstskola, www.ru.lv  

Profesionālās pilnveides, tālākizglītības un neformālās izglītības programmu izstrāde, 

sakaņońanas procedūras valsts un pańvaldības iestādēs. Apmācības procesa organizēńana un 

vadīńana. Izglītības projektu koordinācija un izstrāde, iepirkumu procedūras 

dokumentācijas kārtońana u.c. 

Nozare izglītība, vadība 
2008. – 2010. Tradicionālās kultūras nozares projektu eksperte 

 Valsts kultūrkapitāla fonds, www. kkf.lv  

 Kultūras projektu izvērtēńana, atbilstońi nozares prioritātēm un konkursu nolikumiem 

 Nozare kultūra 
2006.-2008. Radio ņurnāliste 

 SIA „MG Latgolas Bolss”, Latgales Radio 

 Aktuālās dienas tēmas raidījumu vadītāja, autorraidījumu „Aizīsim iz 

večerinku”, „Stuostu, stuostu pasaceņu”, „Tradīcijas robeņa” vadītāja. 
 

 Nozare sabiedriskās attiecības, masu mediji 
1997.-2006. Kultūras nama direktore 

 Madonas rajons, Barkavas kultūras nams, www. madona.lv  

 Kultūras iestādes darba organizēńana un vadīńana, projektu izstrāde, dalība kultūrpolitikas 

dokumentu izstrādē.  

 Nozare kultūras vadība 
1993. – 1995. Mākslinieciskās daļas vadītāja 

 Madonas rajons, Barkavas kultūras nams, www. madona.lv 

 Amatiermākslas kolektīvu darba organizēńana, pasākumu vadīńana,  folkloras kopas 

„Madava” vadīńana (1992.- 2006.). 

 Nozare kultūras vadība 
1988.-1991. Kultūras nama direktore 

 Ludzas rajons, Puńmucovas kultūras nams 

 Kultūras iestādes darba organizēńana un vadīńana, dalība kultūrpolitikas dokumentu 

izstrādē. 

 Nozare kultūras vadība 

2010.- ńobrīd Doktora studiju programma „Filoloģija”, Mākslas zinātņu nozare, 

apakńnozare- etnomuzikoloģija 

 

Latvijas Universitāte, www.lu.lv   

Pabeigta teorētiskā studiju daļa, promocijas darba tēma „Tautas muzikants Latgales lauku 

kultūrvidē tradīcijas pastāvēńanas, transformācijas un atjaunońanas kontekstā” 

2004.- 2006. Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā 

 Latvijas Universitāte, www.lu.lv   

 Maģistra darbs „Tautas muzicēńanas tradīcijas Latgales novadā 20. gs. 40. – 80. gados” 

2000.- 2003. Humanitāro zinātņu bakalaura grāds vēsturē 

 Rēzeknes Augstskola, www.ru.lv   

http://www.ru.lv/
http://www.ru.lv/
http://www.ru.lv/
http://www.ru.lv/
http://www.lu.lv/
http://www.lu.lv/
http://www.ru.lv/


 

PRASMES 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Bakalaura darbs „Tradicionālās kultūras saglabāńanas problēmas Barkavas novadā 20. gs. 

beigās” 

1993.-1995. Folkloras kopas vadītājs 

 LR Kultūras ministrija, E.Melngaiļa Tautas mākslas centrs, Folkloras neklātiens skola 

 Folkloras kopas vadīńanas prasmes 

1989.-1992. Kultūrizglītības darba organizators 

 Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikums 

 Kultūras iestāņu darba vadīńana, pasākumu scenāriju izstrāde, aktiermākslas pamati, dejas 

pamati, skatuves darba tehnika u.c. 

Dzimtā valoda latvieńu 

  

Citas valodas SAPRATNE  RUNĀŃANA  RAKSTĪŃANA  

Klausīńanās  Lasīńana  Dialogs  Monologs   

Angļu  B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 

Krievu C1/2 C1/2 C1/2 C1/2 C1/2 

Lietuvieńu - A1/2 - - - 

Baltkrievu - A1/2 - - - 

 Līmeņi: A1/2: Pamatlīmenis - B1/2: Vidējais līmenis - C1/2 Augstākais līmenis 

Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei 

Komunikācijas prasmes Labas komunikācijas prasmes, kas iegūtas, strādājot par vadītāju daņādās valsts iestādēs un 

kā ņurnālistei privātajā radio. 

Organizatoriskās / vadības 

prasmes 

Vadība (pańlaik vadu 25 cilvēku komandu), projektu vadība, kultūras un izglītības 

(konferenču, diskusiju u.c.) pasākumu organizēńana un vadība, biedrības darba 

organizēńana.  

Ar darba pienākumiem 

saistītās prasmes 

Labi pārzinu projektu izstrādes un vadības posmus, organizācijas lietvedības 

dokumentāciju, iepirkumu procedūru un dokumentāciju, juridiskos jautājumus, personāla 

vadību. 

Datorprasmes Labas Microsoft Office™ (Word, Excel, PowerPoint), Internet zināńanas.  

Citas prasmes 2010. Bērnu nometņu vadītājs,  Apliecība Nr. 115-00002, IZM Valsts izglītības satura 

centrs. 

2010.-2013. Rēzeknes Augstskola. Lektore. 
Biroja tehnikas pārzināńana. 

Transportlīdzekļa vadītāja 

apliecība 

Nav  



 

Dalība projektos 

 

1. 2013.07. Latvijas   Universitāte, Lauka pētījumu ekspedīcija Valkas novads, līdzdalība 

projektā 

      

2. 2012. 09. -2013. 06., Lietuva, Alitus Etnomūzikas terapijas biedrība.Nordplus Meeting 

Project „Different ways and competences in adult music learning”, Latvijas sadarbības 

partneru vadītāja projektā. 

 

3. 2012. 25.07. – 1.08., Latvijas Universitāte, zinātniskā ekspedīcija „Pa baltu kultūras 

pēdām Baltkrievijā”, līdzdalība projektā. 

 
4. 2012. 01. -2012. 06.  Pārdaugavas tautas muzikantu biedrība, ESF SIF projekts ”NVO aktīva 

līdzdalība muzicēńanas tradīciju saglabāńanas un pārmantońanas procesu plānońanā un praktiskajā 

realizācijā” (Līguma nr.: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/170/52), pētnieces pienākumi. 

 

5. 2011. Latvijas   Universitāte, Lauka pētījumu ekspedīcija Latgales pierobeņā (Dagda, Krāslava), 

līdzdalība projektā.    

 

6. 2011. Rēzeknes novada biedrība „Rāzna Plus”, ESF atbalsta Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) 

projekts  Nr.1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/147/36 "Mūsu  spēks  - Eiropas Savienības  un Latvijas 

NVO labās prakses adaptācijā, spēku konsolidācijā un  spējā pielāgoties globālā darba tirgus 

mainīgajām prasībām”, apakńaktivitātes nosaukums „Nevalstisko organizāciju administratīvās 

kapacitātes stiprināńana”, līdzdalība projektā.  

 

7. 2009.06. Rēzeknes Augstskola, Reģionālistikas institūts, projekts „Lauka pētījums Ciblas 

novadā”, finansētājs Rēzeknes Augstskola, programma „Latgales novada mutvārdu un 

nemateriālā kultūras mantojuma izpēte un popularizēńana”, finansētājs Rēzeknes Augstskola,  

projekta vadītāja. 

 

8. 2008. Rēzeknes Augstskola, Letonikas institūts „Latgales reģiona Nemateriālā kultūras 

mantojuma datu bāzes izveidońana”, finansētājs Latvijas Zinātnes padome, līdzdalība projektā. 

 

9. 2007. Rēzeknes Augstskola, Letonikas institūts „RALI infrastruktūras izveidońana”, finansētājs 

Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija, līdzdalība projektā. 

 

10. 2007. Latvijas Universitāte, Tradicionālās kultūras ekspedīcija „Pa Kurzemes Kurńu ķoniņu 

pēdām”, finansētājs LU,  līdzdalība projektā. 

 

11. 2007. Tautas muzikantu biedrība, „Lauka pētījumi Krāslavas rajona Indras pagastā – tradīcijas, 

valoda, kultūrvide”, finansētājs VKKF,  projekta vadītāja. 

 

12. 2007. Tautas muzikantu biedrība, „Latgalieńu pasakas”, finansētājs VKKF,  projekta vadītāja. 

 

13. 2006. Latvijas Universitāte, Tradicionālās kultūras ekspedīcija „Pa Kurzemes Kurńu ķoniņu 

pēdām”, finansētājs LU, līdzdalība projektā. 

Apbalvojumi 

 

 

 

 

 

 

Dalība biedrībā  

 

Dalība Organizācijā 

 

2012. IZM, Atzinības raksts 

2012. Rēzeknes Augstskola, Atzinības raksts. 

2010. LR Kultūras ministrija, Lielā Folkloras gada balva 

2010. Rēzeknes Augstskola, Atzinības raksts 

2008. Rēzeknes Augstskola, Atzinības raksts 

2006. Nacionālās radio un televīzijas padome, Gada balva 
2003. LR Kultūras ministrija, Lielā Folkloras gada balva 

 

2006.-ńobrīd. Tautas muzikantu biedrības valdes priekńsēdētāja. 

  

2007.-2008. Lauvu klubs  (LC Aglona), www.lionsclub.lv  

http://www.lionsclub.lv/


 

14. 2011.-2012.03. Nordplus Adult Project (Nr. AD-2011_1b-27972) „Sounding ancestor’s 

life unite us together in Europe”. Lietuva, Alitus Ttnomūzikas terapijas biedrība, 

līdzdalība projektā. 

 

15. 2010.-2011. Nodarbinātības valsts aģentūra, ESF projekts Nr. 

IDP//1.2.2.1.2/09/IPIA/NVA/001 „Mūņizglītības pasākumi nodarbinātām personām”, 

mācību pakalpojumu koordinatore Rēzeknes Augstskolā. 

 

16. 2009.-2011. IZM, projekts Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakńaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas 

veicināńana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, vienońanās 

Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, mācību pakalpojumu koordinatore 

Rēzeknes Augstskolā. 

 

17. 2009.-2011. LR IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Eiropas Atgrieńanās fonda 

2009.gada programmas projekta „Atgrieńanās jomā iesaistīto valsts iestāņu darbinieku 

valodu apmācība” , mācību pakalpojumu koordinatore Rēzeknes Augstskolā. 

 
18. 07.06.-  13. 08. 2010. Tautas muzikantu biedrība, projekts „Ermoņikas un tautas muzikanti 

Latgalē”, finansētājs VKKF, projekta zinātniskā konsultante (materiālu atlase no arhīviem un 

kolekcionāriem). 

 

19. 2001.-2013. Tautas muzikantu biedrība, projekts „Tautas muzikantu svētki”, finansētājs VKKF, 

projekta vadītāja. 

 

20. 2003.-2013. Tautas muzikantu biedrība, projekts „Ziņģētāju un stāstnieku vakars”, finansētājs 

VKKF, projekta vadītāja. 

 

21. 2008. SIA „MG Latgolas Bolss”, Latgales Radio, projekts „Autorraidījums „Tradīcijas robeņa”, 

finansētājs VKKF, projekta vadītāja. 

 

22. 2006. – 2008.  SIA „MG Latgolas Bolss”, Latgales Radio, projekts „Autorraidījums „Aizīsim iz 

večerinku”, finansētājs VKKF, projekta vadītāja. 

 

23. 2007. – 2008. SIA „MG Latgolas Bolss”, Latgales Radio, projekts „Autorraidījums „Stuostu, stuostu 

pasaceņu...”, finansētājs VKKF, projekta vadītāja. 

 
24. Konferences 

1. Izpildījuma un konteksta mijiedrabība tradicionālajā instrumentālajā mūzikā. Daugavpils 

Universitāte, VIII Starptautiskā zinātniskā konference „Mūzikas zinātne ńodien: 

patstāvīgais un mainīgais”, 09.-10.05. 2013.  

 

2. Ģimenes muzicēńanas nozīme lauku kultūrvidē Latgalē 20. gs. 30.-40. gados. Daugavpils 

Universitāte, XX Zinātniskā konference „Latgales pagātne, tagadne, nākotne: neparastais 

novada vēsturē”, 30.11.2012. 

 

3. Tradicionālā mūzika reģionālās identitātes kontekstā. Rēzeknes Augstskola, 1. 

starptautiskā konference „Māksla un mūzika kultūras diskursā” 28., 29. 09. 2012. 

 

4. Tradicionālā instrumentālā mūzika kā Latgales lokālās kultūrpiederības elements. 

Daugavpils Universitāte, Mākslas zinātņu institūta 1. Rudens konference. 26.10.2012. 

 

5. Večerinka (Dance Party) as the most important recreational event at rural Latgale in 

1920’s-1950’s. Starptautiskā starpdisciplinārā konference „Regions: laiks, telpa, cilvēki”. 

Lietuva, Ńauļu Universitāte, 2.03.-23.03.2012. 

 



6. Tradicionālais un mainīgais kāzu vārtu tradīcijā Latgalē. K.Barona konference „Tradīcija 

un robeņas”. Rīga, LU LFMI, 24.-27. 10. 2011. 

 

7. Mūzikas instrumentu spēles apgūńana ģimenē 20. gs. 20.-40. gados Latgalē. Humanitārā 

fakultāte. Lietuva, Klaipēdas Universitāte, 11.-12.11.2010. 

 

8. Gadskārtu rituālu sinkrētisms Latgales pierobeņā. Humanitārā fakultāte, 

Komparatīvistikas institūts, Latgales kongress. Daugavpils, Daugavpils Universitāte, 10.-

12.11.2010. 

 

9. Muzikants kā personība lauku kultūrvidē 20. gs. 30.-50. gados un  21. gs. sākumā. 

K.Barona konference „Personība folklorā un folkloristikā”. Rīga, 28.-29.10.2010. 

 

10. Večerinka kā nozīmīgākais atpūtas pasākums laukos  20. gadsimta 30.-40. gados Latgalē. 

2. Starptautiskā latgalistikas konference „Centrs un perifērija: perspektīvu maiņa”. 

Rēzekne, Rēzeknes Augstskola, 15.-17.10. 2009. 

 

11. Kultūrvides liecības stāstos par tautas muzikantiem. Starptautiskā zinātniskā konference 

„XIX Zinātniskie lasījumi”. Daugavpils, Daugavpils Universitāte, 29.-30. 01. 2009. 

 

12. Tautas muzikantu intervēńanas pieredze lauka pētījumos. K.Barona konference „Lauka 

pētījums: no ieceres līdz rezultātam”. Rīga, LU LFMI, 30. – 31. 10. 2008. 

 

13. Tautas muzicēńanas tradīcijas Kuldīgas rajona Turlavas pagastā 20. gadsimta 20. – 40. 

gados. 11. Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra: sociālā partnerība 

un dialogs”. Liepāja, Liepājas Universitāte, 24. – 25. 04. 2008. 

 

14. „Īńona gradzēs” – sociālo aspektu izpausmes maskońanās rituālos Latgalē. II Letonikas 

kongress „Svētki un svinēńana: tradīciju procesi Latvijā”. Rīga, LU LFMI, 30. – 31. 10. 

2007. 

 

15. Tautas muzikanta loma lauku kultūrvidē 20. gs. 40. – 60. gados Latgalē. Starptautiskā 

konference „Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un kultūras procesi”. Rēzekne, Rēzeknes 

Augstskola, 24.–26.05.2007. 

 

16. Izdzīvońanas iespējas izsūtījuma gados Sibīrijā un darba nometnēs tautas muzikantu 

dzīvesstāstos. Starptautiskā zinātniskā konference „XVII Zinātniskie lasījumi”. 

Daugavpils Universitāte, 25.-26.01.2007. 

 
Publikācijas 

1. Muzikants kā personība lauku kultūrvidē sociālās identitātes teorijas aspektā. 

Literatūrzinātne, folkloristika, māksla. Letonika starpkultūru kontekstā. LU raksti, 776, 

sējums. Rīga: LU, 2011, 87-96. lpp. (publicēta) 

 

2. Gadskārtu rituālu sinkrētisms Latgales pierobeņā. VIA Latgalica: Humanitāro zinātņu 

ņurnāls III, (2011). Rēzekne: Rēzeknes Augstskola. 92.-101. lpp. (publicēta) 

 

3. Tautas muzikantu intervēńanas pieredze lauka pētījumos. Letonica 19. Humanitāro 

zinātņu zinātņu ņurnāls, (2009). Rīga: LU LFMI. 32.-41.lpp. (publicēta) 

 

4. Īńona gradzēs”- sociālo aspektu izpausmes maskońanās rituālos Latgalē. VIA Latgalica: 

Humanitāro zinātņu ņurnāls I, (2008). Rēzekne: Rēzeknes Augstskola. 174.-181.lpp. 

(publicēta) 

 

5. Tautas muzikanta loma lauku kultūrvidē 20. gadsimta 40. – 60. gados. Rakstu krājums. 



Etniskums Eiropā:sociālpolitiskie un kultūras procesi. Starptautiskā zinātniskā 

konference 2007. gada 24. – 26. maijs, (2008). Rēzekne: Rēzeknes Augstskola. 252.-

260.lpp. (publicēta) 

 

6. Talku un vakarēńanas tradīcijas Vārkavā. Rakstu krājums (sastād. J.Kursīte, J.Stauga). 

Vārkava.Tradicionālā kultūra un mūsdienas, (2008). Rīga: Madris. 186.-191.lpp. 

(publicēta) 

 

7. Muzicēńanas prasmju apguves iespējas bērniem 20. gadsimta 40. – 60. gados. Letonica 

16. Humanitāro zinātņu zinātņu ņurnāls, (2007). Rīga: LU LFMI. 27.- 34.lpp. (publicēta) 
 

8. Latgalīńu puosokys i puorsokys. CD (sastādītāja), (2010). Latgolys Producentu Grupa. (izdots) 

 
 

20.12.2013. 

  



Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Kivrāns Pēteris 

Dzīvesvietas adrese Dārzu iela 39-7, Rēzekne LV4600 

Tālrunis, mobilais tālrunis +371 28338001   

e-pasts kivraans@inbox.lv 

Dzimńanas datums 21.05.1958 

Izglītība 

 

 

 

 

 

 

 

 2005.g. oktobris- 2010.g. oktobris-studijas Latvijas Universitātē 

doktorantūras programmā ,,Vēsture”. Pabeigts doktorantūras 

programmas teorētiskais kurss. 

1995.g. oktobris-1997. oktobris - studijas Daugavpils Universitātē 

akadēmiskā maģistra programmā ,,Vēsture”.1997.g.-iegūts vēstures 

zinātņu maģistra grāds (diploms Nr.000441 DPU) 

1976.g.-1981.g.-studijas Latvijas Universitātes Vēstures un 

filozofijas fakultātes Vēstures specialitātē. Iegūta kvalifikācija - 

vēsturnieks, vēstures pasniedzējs (diploms Nr. 267946). 

Zinātniskie grādi  

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju kursu vadība 

No 2011.g.februāra  RA Humanitāro un juridisko zinātņu 

fakultātes- Humanitāro zinātņu katedras lektors. 

2001.g.-2011.g.februārim RA Humanitāro un juridisko zinātņu 

fakultātes – Vēstures un filozofijas katedras lektors. 

1999.g.-2004.g. - RA Humanitārās (no 2001.g.- Humanitāro un 

juridisko zinātņu) fakultātes dekāns. 

1997.-1999.g.-RA Humanitārās fakultātes Sociālo zinātņu katedras 

vadītājs, lektors. 

1995.g.-2001.g. RA Humanitārās fakultātes Sociālo zinātņu 

katedras lektors. 

 

 

Maģistra studiju programma Profesionālā maģistra studiju programma ,,Arhīvniecība” 

 
 

 

 

 

 

 Latvijas varas, pārvaldes un tiesību vēsture-3KP 

 Vēstures palīgdisciplīnas -3KP 

 Arhīvi Latvijā un pasaulē-2KP 

 Globālās komunikatīvās sistēmas un starpkultūru 

komunikācija-3KP 

Bakalaura studija programma  Akadēmiskā bakalaura studiju programma ,,Vēsture” 

 Aizvēsture un seno laiku vēsture – 3KP 

 Viduslaiku vēsture-4KP 

 Vēstures palīgzinātnes -3KP 

 Latgales agrārā vēsture- 2KP 

 Āzijas un Āfrikas reģiona vēsture-2KP 

 B.Breņgo ieguldījums Latgales vēstures pētniecībā-2KP 



 Augstākā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma,, 

Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs” 

 Globalizācijas procesi pasaulē – 2KP 

 Politoloģija un nacionālie procesi-3KP 

 Latvijas un Latvijas parlamentārisma vēsture-3KP 

Augstākā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma 

,,Tiesību zinātne” 

 Tiesību vēsture: Latvijas tiesību vēsture, Ārvalstu tiesību 

vēsture-3KP 

 Politoloģija-2KP 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma ,,Vadības zinātnē” 

 Politoloģija-2KP 

Vieslekcijas 28.04.-04.05.2013.g.-Utenas Koleģija, Lietuva. Latvijas tiesību 

vēsture-8st. Erasmus programma. 

08.05.-14.05.2011.g –Viļņas Starptautiskā Biznesa un tiesību 

augstskola, Lietuva. Latvijas tiesību vēsture-8st. Erasmus 

programma. 

03.03.-08.03.2008g. Utenas Koleģija, Lietuva. Latvijas tiesību 

vēsture-8.st. 

Erasmus programma. 

 

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma ,,Vēsture”. Gala 

pārbaudījuma un bakalaura darba aizstāvēńanas komisijas loceklis. 

1998.-2012.g. 

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Maģistri (kopējais skaits) 10 

Bakalauri (kopējais skaits) 24 
 

Diplomandi (kopējais skaits) 12 

Cita darba pieredze  

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

 

Virziena nosaukums  Latgales un Latvijas vēsture. 

  Latvijas tiesību vēsture. 

 Latgales historiogrāfija 

Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 

izdevumos 

 

Citas publikācijas Boļeslava Breņgo ieguldījums Latgales vēstures avotu apzināńana 

un apkopońana./RA RAKSTI, Vēsture un filozofija VII sējums-

Rēzekne, 2007.,33-38.lpp 

Kopējais publikāciju skaits 1 

Monogrāfijas  Apcerējumi par Latgales vēstures historiogrāfiju līdz 1945.g.  

Rēzekne 2003.- 190 lpp.  ISBN 9984-29-035-2. A.Ivanovs, 

P.Kivrāns, I. Poča, K.Počs. 

Mācību un metodiskā 

literatūra 

 



Citu mācību metodiskie 

materiāli (t.sk. audio, video, 

MOODLE materiāli) 

ESF ,,Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojońo 

mācībupriekńmetu pedagogu kompetences paaugstināńanai. 

Projekta noslēgumā tika izstrādātas sekojońas tēmas. 

 Rietumeiropas civilizācija viduslaikos 

 Bizantijas civilizācija 

 Rietumeiropas sabiedrība viduslaikos. 

 Musulmaņu civilizācija. 

Materiāli MOODLE vidē. 

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences  ,,Mazāk zināmais par ievērojamo Latgales vēstures pētnieku 

B.Breņģo” //,,Sabiedrība un kultūra: Dilemmas un to 

risināńanas iespējas” Liepājas Universitāte. 16. Starptautiskā 

zinātniskā konference. Liepāja, Latvija. 23.05.-24.05.2013. 

 Ievērojamais Latvijas un vēstures pētnieks B.Breņgo-

J.Zemzara, Br.Spūļa, St.Seiļa atmiņās.// XXIII Zinātniskie 

lasījumi Starptautiskā konference. Daugavpils Universitāte. 

24.01.-25.01.2013. Daugavpils, Latvija. 

 ,,The Lithuanian Statute (1677-1844)”. //International 

scientific-practical conference: Aspects of sustainable 

development: Theory and practice. Utena Unversity of 

applied Sciences. Utena, Lietuva 2.05.-03.05.2013. 

 B.Breņgo par Latgales arhīvu darbību. (1921.-1940.) //XXII 

Zinātniskie lasījumi. Starptautiskā konference. Daugavpils 

Universitāte,  Latvija. 26.01.-27.01.2012. 

 B.Breņgo par 19.gs. 2.puses Latgales arhīviem.//XXI 

Zinātniskie lasījumi. Starptautiskā konference. Daugavpils 

Universitāte, Latvija, 27.01.-28.01.2011. 

 Boļeslavs Breņgo par Latgales zemniekiem 18.gs..//XIX 

Zinātniskie lasījumi. Starptautiskā konference. Daugavpils 

Universitāte, Latvija, 29.01.-30.01.2011. 

 B.Breņgo par Latgales zemniekiem 16.gs beigās un 17. gs. 

1.pusē.//VIII Zinātniskie lasījumi. Starptautiskā konference. 

Daugavpils Universitāte, Latvija, 24.01.-25.01.2011. 

Kopējais konferenču skaits 7 

Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 

 

Dalība projektos ESF projekts ,, Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojońo 

mācību priekńmetu pedagogu kompetences paaugstināńana. 

01.01.2010.-31.12.2012.g. darba izpildītājs. 

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 
 RA Senāta loceklis no 1999.-2004.g. 

 RA Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes Domes 

loceklis. 1999.-2004.g. 

 RA Satversmes sapulces loceklis no 1999.-2004.g. 

 RA Satversmes sapulces loceklis no 2009.-2013.g. 

Neformālās izglītības un 

kursu vadība 
 Rēzeknes Valsts Robeņsardzes koledņa. Studiju kurss 

,,Politoloģijā”-48.st. (2000.-2011.). 



 

Profesionālās pilnveides 

kursi/ stažēšanās 

 

 Profesionālās pilnveides programma ,,Angļu valoda (Beginner 

Level)” Rēzeknes Augstskola Mūņizglītības centrs. 48 st. 

2012.gads. 

 Metodiskais seminārs ,,Ebreju kultūras atmiņa Latgales reģiona 

izglītības un kultūras iestādes” Rēzeknes Augstskola 

Mūņizglītības centrs. 8 st. 2011.gads. 

 Profesionālās pilnveides programma ,,Augstskolu didaktika” 

Rēzeknes augstskola. 160 st. 2009.gads. 
 

Saņemtie apbalvojumi  

  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latvieńu 

Citu valodu pańnovērtējums  

Eiropas līmenis (*)  

Valoda 

  Sapratne Runāšana Rakstīša

na 

  Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  

Krievu  B2  B2  B2  B2  B2  

Vācu  A2  A2  A2  A2  A2  

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

 

 

 20.01.2014. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 
  

Personas dati  

 Vārds / Uzvārds  Anita PUZULE 

Dzīvesvietas adrese Dārzu iela 37A-26, Rēzekne LV 4601 

Tālrunis, mobilais tālrunis 64621081 mob. tālr. 26413185  

e-pasts anitapuzule@inbox.lv 

Dzimńanas datums 1961.gada 16.novembris 
  

Izglītība 09.1998. – 10.2002. Latvijas Universitāte, doktorantūrā pabeigts teorētiskais kurss 

Ekonomikas zinātņu virzienā, apakńprogrammā Latvijas tautsaimniecība 

10.1995. – 06.1997. Latvijas Universitāte, Ekonomikas maģistra studiju 

programmas Saimnieciskās darbības uzskaites, analīzes un kontroles 

apakńprogramma, diploms Nr.002819 

09.1986. 06.1991. Latvijas Valsts universitātes Finanńu un tirdzniecības 

fakultātes Finanńu un kredīta specialitāte, ekonomista kvalifikācija, 

diploms УВ Nr. 977069 
  

Zinātniskie grādi 1997. Ekonomikas maģistra grāds (Mg. oec) Saimnieciskās darbības 

uzskaites, analīzes un kontroles apakńprogramma, Latvijas Universitāte. 
  

Darba pieredze 

akadēmiskajos 

amatos  

Kopš 06.2013. Lektore, Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultāte  

 06.2001. – 05.2013. Docente, Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultāte 

Kopš 10.2007. Lektore, SIA „Biznesa vadības koledņa” 

09.2007.- 12.2007. Lektore, SIA „Grāmatvedības un finanńu koledņa” 

04.2001. – 06.2001. Lektore, Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības 

augstskolas Rēzeknes nodaļa 

09.1993. – 06.2001. Lektore, Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultāte  
 11.1995. – 01.1997.;10.1997.- 11.1999. Dekāne, Rēzeknes Augstskolas 

Ekonomikas fakultāte  
  

Studiju kursu vadība  

Maģistra studiju 

programma  

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Vadības zinātne” - Sociālo zinātņu pētīńanas 

metodes, 2KP 

Profesionālā maģistra studiju programma „Arhīvniecība” – Dokumentu pārvaldība, 4KP 

Profesionālā maģistra studiju programma „Finanńu vadība” – Pētnieciskā darba 

metodoloģija, 2KP; Nodokļu sistēmas, 3KP 

Profesionālā maģistra studiju programma „Tiesību zinātnes” – Nodokļu sistēmas Eiropas 

Savienības dalībvalstīs un nodokļu tiesību praktikums, 2KP 

Bakalaura studiju 

programma 

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Sociālais rehabilitētājs” 

– Lietvedība un datu bāzes veidońana, 1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Finanses” – Zinātniskā 

darba pamati, 2KP; Nodokļu administrēńana un nodokļu audits, 4KP 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Vadības zinātne” – Nodokļu sistēma, 2KP; 

Zinātniskā darba pamati, 2KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbība – Zinātniskā darba pamati, 

2KP 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Vēsture” – Lietvedība, 2KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Ekonomika” – Pētnieciskā darba 

organizācija, 2KP; Nodokļu administrēńana, 3KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Elektroniskā komercija” – Grāmatvedība, 

2KP; Zinātniskā darba pamati, 2KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Programmēńanas inņenieris” – 

Uzņēmējdarbības ekonomika un grāmatvedības pamati, 2KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Robeņapsardzība” – Zinātniskā darba pamati, 

1KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne” – Lietińķā informātika un 

dokumentu pārvalde, 2KP; Grāmatvedība, 1KP 
  

Vieslekcijas 22.-28.09.2013. Kauno University of Applied Sciences, Faculty of 

Economics and Law, Kaunas, Lithuania – Tax system in Latvia and EU, 

10 hours, Erasmus Programme Teaching staff mobility grant  

06.-11.06.2011. Polytechnic Institute of Guarda, School of Education, 

Communication and Sport, Portugal – Economics, 10 hours, Erasmus 



Programme Teaching staff mobility grant 

08.-14.11.2009. Vilnius College of Higher Education, Faculty of Business 

Management, Vilnius, Lithuania – Tax system, 10 hours, Erasmus 

Programme Teaching staff mobility grant  
22.-28.04.2007. College of Social Sciences, Klaipeda, Lithuania – Tax system in Latvia, 

8 hours, Teaching staff mobility grant Socrates/ Erasmus- action 2.2. 
  

Dalība 

pārbaudījumu 

komisijās 

06.2009., 01.2010. Komisijas locekle, 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programma „Grāmatvedība un finanńu plānońana”, Biznesa vadības koledņa 

1997., 1998., 1999., 2000., 2006., 2007. Komisijas locekle, 2. līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju programma „Ekonomika” (specializācija „Finanses un 

grāmatvedība”), Rēzeknes Augstskola 

2001., 2002., 2003., 2004. Komisijas sekretāre, 2. līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programma „Ekonomika” (specializācija „Finanses un 

grāmatvedība”), Rēzeknes Augstskola 

2002. Komisijas locekle, augstākā līmeņa profesionālās izglītības studiju programma 
„Finanses un grāmatvedība”, Rēzeknes Augstskola 

1997., 1998., 1999., 2000. Komisijas locekle, bakalaura studiju programma „Ekonomika” 

(specializācija „Finanses un grāmatvedība”), Rēzeknes Augstskola 

1996. Komisijas locekle, 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 
„Ekonomika” (specializācija „Finanses un kredīts”), Rēzeknes Augstskola 

1996. Komisijas locekle, bakalaura studiju programma „Ekonomika” (specializācija 

„Finanses un kredīts”), Rēzeknes Augstskola  

1995. Komisijas sekretāre, 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programma „Ekonomika” (specializācija „Finanses un kredīts”), Rēzeknes 

Augstskola 

1995. Komisijas sekretāre, bakalaura studiju programma „Ekonomika” (specializācija 

„Finanses un kredīts”), Rēzeknes Augstskola 

1994. Komisijas locekle, bakalaura studiju programma „Ekonomika” ar specializāciju 

„Tautsaimniecības attīstība un regulēńana”, Rēzeknes Augstskola  
  

Akadēmiskā personā-

la un profesionālās 

kvalifikācijas speciā-

listu sagatavošana 

 

Maģistri (kopējais skaits)  13 maģistri 

Bakalauri (kopējais skaits)  114 bakalauri 
  

Cita darba pieredze 03.2010.- 04.2011. Grāmatvede, SIA „Energoresurss” 

03.2001.- 03.2005. Grāmatvede, Romas katoļu baznīcas Rēzeknes - 

Aglonas diecēze 

04.1998.- 03.2004. Grāmatvede, SIA „Tonis RA” 

10.2000.- 03.2002. Iekńējā audita struktūrvienības vadītāja, Rēzeknes 

Augstskola 

05.1994.- 04.1998. Grāmatvede, SIA Latgales Tūrisma biznesa institūts 

11.1993.- 08.1994. Galvenā grāmatveņa vietniece, Rēzeknes Augstskola 

08.1991.- 12.1993. Galvenā grāmatvede, Latvijas Nedzirdīgo savienības 

Rēzeknes mācību un raņońanas uzņēmums 

07.1990.- 08.1991. Vecākā finanńu inspektore, Rēzeknes pilsētas finanńu 

inspekcija 

01.1989.- 07.1990. Valsts ieņēmumu vecākā revidente – inspektore, 

Rēzeknes pilsētas finanńu nodaļa 

05.1982.- 01.1989. Tautsaimniecības finansēńanas vecākā ekonomiste, 

Rēzeknes pilsētas finanńu nodaļa 
  

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

Uzņēmējdarbība un nodokļu politika Latvijā 

  

Zinātniskās publikā-

cijas starptautiski 

citējamās datubāzēs 

iekļautos izdevumos 

Puzule A. Impact of income tax on entrepreneurship in Latvia. Changes in Social and 

business Environment. Proceedings of the 1
st
 international conference. ISBN 9955-

25-156-5. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2006. p. 182.-186, Thomson 

Reuters Web of  science  

  

  

Zinātniskās publikā-  



cijas citos anonīmi 

recenzētos un starp-

tautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos 
Kopējais publikāciju skaits 2 

Informācija par 

publikācijām pēdējo 6 

gadu laikā 

1. PUZULE, A. Assesment of Labour Income Taxation in Latvia.  

Proceedings of  the 12th International Scientific Conference. 

Management Horizons in Changing Economic Environment. ISSN 

2029-8072 Kaunas: Vytautas Magnus University, 2013, Pp. 759 – 774  

2. PUZULE, A. Higher Educational Planning for Sustainable Development 

in Latvia. International Conference on New Horizons in Education -

2011. Guarda, Portugal, June 8-10 2011. p.444 - 449. (www.int-e.net) 
  

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju skaits 24 

Informācija par 

publikācijām pēdējo 6 

gadu laikā 

1. PUZULE, A. Cilvēkresursu izmaksas un aplikšana ar nodokļiem. Liepājas 

Universitāte. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums XII. ISSN 1407-6918. Liepāja: 

LiePA, 2010. 389. – 396.lpp. 

2. PUZULE, A. Influence of enterprise income tax on business in Latvia. Insights 2009 

1(2). ISSN 2029-1639. Utena: Utena College, 2009. p. 57. – 69. 

3. PUZULE, A. Ienākuma nodokļu politikas ietekme uz komercdarbību Latgalē. 

Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi. Rēzeknes Augstskolas 

Ekonomikas fakultātes un Latgales tautsaimniecības pētījumu institūta starptautiskās 

zinātniskās konferences materiāli 2008.gada 17.aprīlis. ISBN 978-9984-779-80-5. 

Rēzekne: RA izdevniecība, 2008. 305. – 316.lpp. 

4. PUZULE, A. Income tax improvement in Latvia. I Международной научно-

практической конференции “ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

РОССИИ” в Псковский ГПИ. ISBN 978-5-91116-034-8. Псков: Издательство 

ППИ, 2007. с. 7 – 12. 
5. PUZULE, A. Nodokļu regulēšanas problēmas. Sabiedrība un kultūra. 

Rakstu krājums, IX. ISSN 1407-6918. Liepāja: LiePA, 2007. 291.-

297.lpp. 
  

Mācību un 

metodiskā literatūra 

1. PUZULE, A. Nodokļi un nodevas. ISBN 9984-708-69-1 Rīga: SIA 

„Latvijas Uzņēmējdarbības un menedņmenta akadēmija”, 2013. 369 lpp. 

2. PUZULE, A. ar līdzautoriem Metodiskie norādījumi bakalaura darbu/ 

diplomdarbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. ISBN 978-9984-44-060-6 

Rēzekne: RA Izdevniecība, 2011. 42 lpp. 

3. PUZULE, A. ar līdzautoriem Metodiskie norādījumi maģistra darbu 

izstrādāšanai un aizstāvēšanai. ISBN 978-9984-44-061-3 Rēzekne: RA 

Izdevniecība, 2011. 38 lpp. 

4. PUZULE, A. ar līdzautoriem Metodiskie norādījumi studiju darbu 

izstrādāšanai un aizstāvēšanai. ISBN 978-9984-44-059-0 Rēzekne: RA 

Izdevniecība, 2011. 36 lpp. 

5. PUZULE, A. Nodokļi un nodevas. ISBN 9984-708-69-1 Rīga: SIA 

„Latvijas Uzņēmējdarbības un menedņmenta akadēmija”, 2010. 369 lpp. 

6. PUZULE, A. Nodokļi un nodevas. ISBN 9984-708-69-1 Rīga: SIA 

„Latvijas Uzņēmējdarbības un menedņmenta akadēmija”, 2007. 333 lpp. 

7. PUZULE, A. Studiju darbu, diplomdarbu un maģistra darbu 

izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi. ISBN 9984-779-

35-1 Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2006. 50 lpp. 

8. SILINEVIČA, I. u.c. Tūrisma uzņēmējdarbības pamati. PUZULE, A. 

12.nodaļa Daţi aspekti tūrisma uzņēmējdarbības lietvedībā. ISBN 9984-

585-65-4 Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2001. 139 lpp. 
  

Citi mācību 

metodiskie materiāli 
(t.sk. audio, video, 

MOODLE materiāli) 

2013. Grāmatvedība (kursa kods Ekon2034), 1KP, lekciju materiāli MOODLE 

2013. Nodokļu sistēma (kursa kods Ekon3014), 2KP, lekciju materiāli MOODLE 

2013. Zinātniskā darba pamati (kursa kods Citi1016), 2KP, lekciju un praktisko 

nodarbību materiāli MOODLE 

2012. Dokumentu pārvaldība (kursa kods KomZ6010), 4KP, lekciju materiāli MOODLE 

http://www.int-e.net/


2012. Grāmatvedība (kursa kods Ekon1039), 2KP, lekciju materiāli MOODLE 

2012. Lietińķā informātika un dokumentu pārvalde (kursa kods Citi1038), 1KP, lekciju 

materiāli MOODLE 

2012. Lietvedība (kursa kods VadZ2023), 2KP, lekciju materiāli MOODLE 

2012. Lietvedība un datu bāzes veidońana (kursa kods Ekon1036), 1KP, lekciju materiāli 

MOODLE 

2012. Nodokļu administrēńana (kursa kods Ekon4027), 3KP, lekciju materiāli MOODLE 

2012. Nodokļu administrēńana un nodokļu audits (kursa kods Ekon4028) , 4KP, lekciju 

materiāli MOODLE 

2012. Nodokļu sistēmas (kursa kods Ekon6018), 3KP, lekciju materiāli MOODLE 

2012. Nodokļu sistēmas Eiropas Savienības dalībvalstīs un nodokļu tiesību praktikums 

(kursa kods JurZ1063), 2KP, lekciju materiāli MOODLE 

2012. Pētnieciskā darba metodoloģija (kursa kods VadZ6010), 2KP, lekciju materiāli 

MOODLE 

2012. Pētnieciskā darba organizācija (kursa kods Ekon1048), 2KP, lekciju un praktisko 

nodarbību materiāli MOODLE 

2012. Sociālo zinātņu pētījuma metodes (kursa kods VadZ6025), 2KP, lekciju materiāli 

MOODLE 

2012. Uzņēmējdarbības ekonomika un grāmatvedības pamati (kursa kods Ekon1022), 

2KP, lekciju materiāli MOODLE 

2012. Zinātniskā darba pamati (kursa kods Ekon1017), 2KP, lekciju un praktisko 

nodarbību materiāli MOODLE 

2012. Zinātniskā darba pamati (kursa kods Ekon5006), 1KP, lekciju materiāli MOODLE 
  

Zinātniski 

pētnieciskā darbība 

 

Konferences   

Kopējais konferenču 

skaits 

20 

Informācija par 

konferencēm pēdējo 6 

gadu laikā 

1. Assesment of Labour Income Taxation in Latvia.  12th International 

Scientific Conference. Management Horizons in Changing Economic 

Environment. Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania, 

September, 26 – 28, 2013.   
2. Higher Educational Planning for Sustainable Development in Latvia. International 

Conference on New Horizons in Education -2011. Polytechnic Institute of Guarda, 

Guarda, Portugal, June 8-10, 2011.  

3. Influence of enterprise income tax on business in Latvia. International scientific-

practical conference „Aspects of Sustainable Development: Theory and Practice”. 

Utena College, Utena, Lithuania, April, 28, 2009. 

4. Cilvēkresursu izmaksas un aplikšana ar nodokļiem. 12.starptautiski zinātniskā 

konference „Sabiedrība un kultūra: Citādība un mazākuma intereses”. Liepājas 

Universitātes Sociālo zinātņu katedra un Vadībzinātņu katedra, Liepāja, Latvija, 

2009.gada 23., 24.aprīlī. 

5. Ienākuma nodokļu politikas ietekme uz komercdarbību Latgalē. Starptautiskās 

zinātniskā konference „Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi”. Rēzeknes 

Augstskolas Ekonomikas fakultāte un Latgales tautsaimniecības pētījumu institūts, 

Rēzekne, Latvija, 2008.gada 17.aprīlī.  

6. Optimisation of income taxes in Latvia. International scientific-practical conference 

„Tendencies and Actualities of Society Development in the Context of Globalization” 

College of Social Sciences, Klaipeda, Lithuania, April, 25, 2007. 

Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 
2013. Orgkomitejas locekle, 15.studentu un docētāju zinātniski praktiskā 

konference „Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi”, Rēzeknes 

Augstskola. 

2012. Orgkomitejas locekle, 14.studentu un docētāju zinātniski praktiskā 

konference „Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi”, Rēzeknes 

Augstskola. 
2008. Konferences vadītāja, 10.studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference 

„Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi”, Rēzeknes Augstskola. 

2006. Orgkomitejas locekle, 8.studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference 

„Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi”, Rēzeknes Augstskola. 

1999. Orgkomitejas locekle, Piektā ikgadējā un pirmā starptautiskā zinātniski praktiskā 

konference „Centrālās un Austrumeiropas valstu ekonomiskās integrācijas problēmas 

Eiropas Savienībā”, Rēzeknes Augstskola. 
  

Dalība projektos 09.2013. Erasmus Programme Teaching staff mobility grant, teaching 



lectures Tax system in Latvia and EU in Kauno University of Applied 

Sciences, Faculty of Economics and Law, Lithuania.  
2010. – 2013. „Erasmus Mundus Action2 Partnership for Georgia, Armenia and 

Azerbaijan” (Ref.no. 2010 - 2368 / 001 - 001 - EM), studiju procesa nodrońināńana 

06.2011. Erasmus Programme Teaching staff mobility grant, teaching 

lectures Economics in Polytechnic Institute of Guarda, School of 

Education, Communication and Sport, Portugal  

2008. – 2010. „Erasmus Mundus External Cooperation Window for 

Georgia, Armenia and Azerbaijan” (Ref.no. 2008-1961/001-001- MUN 

–ECW), studiju procesa nodrońināńana 

11.2009. Erasmus Programme Teaching staff mobility grant, teaching 

lectures Tax system in Vilnius College of Higher Education, Faculty of 

Business Management, Lithuania   

2008. „Latgales plānońanas reģiona attīstības iespēju izpēte”, LR Izglītības 

un zinātnes ministrijas zinātniskais projekts, veikts pētījums 

Uzņēmējdarbība un nodokļu politika Latvijā 

2007. „Latgales finanńu problēmas”, Rēzeknes Augstskolas zinātniskais 

projekts, veikts pētījums Nodokļu politikas ietekme uz komercdarbību 

Latgalē 

01.2007. – 10.2007. Nacionālās programmas ”Apmācības, konsultācijas un 

finansiālais atbalsts komercdarbības vai pańnodarbinātības uzsākńanai”, 

ESF projekts Nr. LHZB – ALTUM – 2006/1, nodrońināt apmācību 

Latgales reģionā grāmatvedības, lietvedības un nodokļu daļā. Sadarbība 

ar AS “Hipotēku un zemes banku” un SIA “VIP konsultācijas” 

04.2007. Teaching staff mobility grant Socrates/ Erasmus- action 2.2, 

teaching lectures Tax system in Latvia in College of Social Sciences, 

Lithuania  

01.2007. – 04.2007. Rēzeknes Augstskolas Finanńu un grāmatvedības 

vadības specializācijas studentu profesionālā prakse uzņēmumos un 

iestādēs, ESF projekts Nr.2007/0049, veikt profesionālās prakses 

metodisko norādījumu pilnveidońanu un analīzi 

01.2006.-09.2007. Tālākizglītības programmas “Starptautisko pārvadājumu 

loģistika un finanses” īstenońana LSAA uzņēmumos, ESF projekts 

Nr.2006/0012, izstrādāt mācību grāmatu “Nodokļi un nodevas”. 

Sadarbība ar SIA “Latvijas Uzņēmējdarbības un menedņmenta 

akadēmija” 

01.2007. Profesionālās pilnveides programmas ekonomikas skolotājiem 

“Komerczinības vidusskolā” izstrāde un īstenońana, ESF projekts 

Nr.2006/0096, 75% ES struktūrfondu un 25% valsts budņeta 

finansējums, skolotāju un skolēnu grāmatu materiālu “Grāmatvedībā” 

recenzente. Sadarbība ar SIA “Latvijas Uzņēmējdarbības un 

menedņmenta akadēmija” 

02.1999. Tempus projekts Nr. S_JEP 11064/96, Uzņēmējdarbības 

grāmatvedības un Nodokļi uzņēmējdarbībā kursu programmu izstrāde, 

paaugstinot kvalifikāciju Karlsrūes Universitātē, Vācijā  

1997. Latvijas – Dānijas sadarbības projekts BERiL: biznesa koledņas 

studiju programmas specialitātei “Ekonomika. Grāmatvedība. Nodokļi.” 

izstrāde. Sadarbība ar Rīgas Tehnisko universitāti un Kopenhāgenas 

biznesa koledņu 
 

 

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

Kopš 03.2008. Intelektuālā īpańuma pārvaldības komisijas locekle 

Kopš 10.2012.; 09.1994. – 05.2007. Satversmes sapulces locekle 

11.2007. – 02.2010. Satversmes sapulces sekretāre 

1997. – 2009. Ekspertu komisijas priekńsēdētāja vietniece 

05.1999. – 04.2005. Senāta priekńsēdētāja vietniece 

1998. – 2002. Saimniecības padomes locekle 

11.1995. – 05.1999. Senāta locekle 
  



Neformālās izglītības 

un kursu vadība 

07.2013. Grāmatvedība un finanńu vadība, SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC”, 

18 stundas  

07.2013. Lietvedība, SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC”, 24 stundas  

03.2003. – 06.2004. Darījumraksti, Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiāle, 6 -8 

stundas 

01.1999. – 03.1999. Lietvedība, Biznesa komplekss 

05.1998. – 09.1998. Lietvedība, SIA „Austrumvidzeme” 21 stunda 

10.1996. – 03.1998. Lietvedība un grāmatvedība, SIA „Personāls” 

05.1995. – 11.1996. Lietvedība, Valsts administrācijas skolas Rēzeknes Augstskolas 

Mācību centrs, 14 stundas 

08.1995. Lietvedība, SIA „Buts” 
  

Profesionālās pilnvei-

des kursi/ stažēšanās 

 

Kursi  

 

10.05.2013. „Augstskolu didaktika (Aktīvās mācību metodes studiju procesā)”, RA, 10 

st., apliecība Nr.2012/13-453 

07.03.2013. „Augstskolu didaktika (Ilgtspējība pētniecības metodoloģijā)”, RA, 10 st., 

apliecība Nr.2012/13-377 

30.10.2012. „Augstskolu didaktika (Programmatūras „Mendeley” izmantońana 

zinātniskajā darbā)”, RA, 10 st., apliecība Nr.2012/13-246 

30.03.2012. „EBSCO datu bāzes”, Valsts aģentūra Kultūras informācijas sistēmas, 3 st., 

apliecība Nr.185 

08.02.2012. „Angļu valoda (English for Specific Purposes – ESP)”, RA, 48 st., apliecība 

Nr.2011/12-390 

07.12.2011. „Augstskolu didaktika (Studiju rezultāti no teorijas līdz praksei)”, RA, 10 st., 

apliecība Nr.2011/12-231 

11.04.-05.08.2011. „Angļu valoda”, Mācību centrs Livonija, 120 st., apliecība Nr. 0129 

26.11.2010. „Dokumentu izstrādāńanas un noformēńanas kārtība”, SIA „Biznesa 

investīciju konsultācijas”, 5 st., apliecība Nr.2010/002-11 

21.05.2010. „Kā optimizēt nodokļus 2010.gadā”, SIA „Biznesa investīciju 

konsultācijas”, 6 st., apliecība Nr.2010/05-2 

10.03.2009. „Augstskolu didaktika (Projektu vadība. Mūsdienu ekonomikas 

aktualitātes)”, RA, 10 st., apliecība Nr.2008/09-230 

04.03.2009. „Augstskolu didaktika (Boloņas procesa īstenońana Azerbaidņānas izglītības 

sistēmā)”, RA, 6 st., apliecība Nr.2008/09-210 

27.03.2009. „Augstskolu didaktika (E-kursu vadības sistēmas Moodle)”, RA, 10 st., 

apliecība Nr.2008/09-250 

05.02.2008. „Augstskolu didaktika (Pasniegńanas kvalitātes vadīńana)”, RA, 10 st., 

apliecība Nr.2007/08-270 

26.01.2005. „Lietvedība”, RA, 12 st., apliecība Nr.2004/5-429 

13.01.-24.01.2003. „INTERNET un elektroniskais pasts”, RA, 10 st., apliecība Nr. 26-

1/2003 

23.05.-04.07.2003. „Inovācijas augstākās izglītības sistēmā”, Daugavpils Universitāte, 36 

st., sertifikāts Nr. 321 

19. - 21.06.2003. „Women Together – Partnership for Democracy”, European Women’s 

Foundation 

10.05.-25.05.2002. „Pedagoģiskās un psiholoģiskās novitātes augstskolu darbībā”, RA, 

10 st., apliecība Nr. 1152 

25.09.2001.-22.01.2002. „General English”, Valodu mācību centrs, 60 st., diploms Nr. 

2001-962 

02.05. – 14.05.2001. „Iekńējais audits”, Valsts administrācijas skola, 40 st., sertifikāts 

Nr.55 

28.12.2000. „Lasīńana un rakstīńana kritiskās domāńanas attīstīńanai”, Sorosa fonda - 

Latvija programma "Pārmaiņas izglītībā", 100 st. 

03.2000. „Ievads prezentācijas programmā PowerPoint. Darbs ar LCD paneli”, RA, 16 

st., sertifikāts Nr.00-03-013 

23. - 26.08.1999. „Financial Management”, Phare Programme: Public Administration 

Reform 

20.11.1996. „Lietvedības pamati”, Kvalifikācijas paaugstināńanas kursi 1994.gadā, 

Valsts administrācijas skola. 

 27.01.1994. „Grāmatveņu pārkvalifikācijas kursi”, LU Matemātikas un 

informātikas institūts, apliecība Nr.GP-41 
Stažēšanās 

 
02.1999. Vācija, Karlsrūes Universitāte, Kursu programmu izstrāde 

„Uzņēmējdarbības grāmatvedība” un „Nodokļi uzņēmējdarbībā”. 
  

Valodu prasmes  



Dzimtā valoda Latvieńu  
Citu valodu 

pańnovērtējums 

 Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  

Krievu  C

2 

Augstākais 

līmenis 

C

2 

Augstākais 

līmenis 

C

1 

Augstākais 

līmenis 

C

2 

Augstākai

s līmenis 

C2 Augstāk

ais 

līmenis 

Angļu  B

1 

Vidējais 

līmenis 

B

2 

Vidējais 

līmenis 

B

1 

Vidējais 

līmenis 

B

2 

Vidējais 

līmenis 

B1 Vidējais 

līmenis 

 

25.11.2013. 

  



Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 
  

Personas dati 

 

 Uzvārds / Vārds Grabusts Pēteris 

Dzīvesvietas adrese Dzelzceļnieku 21-74, Rēzekne, LV-4601 

Tālrunis, mobilais tālrunis 64637908, mob. 26593165   

e-pasts peter@ru.lv 

Dzimńanas datums 30.06.1958 

  

Izglītība  

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

 09.1998 – 04.2006 – RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas 

fakultātes Informācijas  Tehnoloģijas institūta Lēmumu atbalsta 

sistēmu profesora grupa, vadības informācijas  tehnoloģijas virziena 

doktorantūra - Inņenierzinātņu doktors informācijas tehnoloģijā – 

sistēmu analīze, modelēńana un projektēńana. 

09.1978 – 09.1983 – LU Fizikas un matemātikas fakultāte - 

pielietojamā matemātika.  

Zinātniskie grādi  

Grāda iegūńanas gads, 

zinātniskais grāds, tā 

saīsinājums, nozare, 

apakńnozare, absolvētās 

izglītības iestādes nosaukums 

2006, Inņenierzinātņu doktors informācijas tehnoloģijā, Dr.sc.ing., RTU. 

  

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

- no 2010. gada RA Inņenieru fakultātes bakalaura studiju 

programmas „Programmēńanas inņenieris” direktors 
- no 2008, asoc. prof., RA Inņenieru fakultāte, Datorzinātņu un 

matemātikas katedra 

- no 2008. gada vadońais pētnieks RA REGI pētnieciskajā institūtā 

- no 2006. gada RA Inņenieru fakultātes maģistra studiju 

programmas „Datorsistēmas” direktors 
- no 2001, docents, RA Inņenieru fakultāte, Datorzinātņu un 

matemātikas katedra 

- no 1996, lektors, RA Inņenieru fakultāte, Datorzinātņu un matemātikas  

katedra 

 

 

  

Studiju kursu vadība  



Doktora studiju programma 
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Doktora studiju programma "Pedagoģija" 

- PedaD002 Kvantitatīvā pētījuma metodoloģija, mūsdienu 

informācijas tehnoloģijas un to pielietojums izglītībā, 3KP 

 

Doktora studiju programma "Vides inņenierzinātne" 

- VidZD022 Inņeniertehnisko vides pētījumu metodoloģija un 

matemātiskais aparāts (vides procesu datormodelēńana) 2KP 

 

Doktora studiju programma "Sociotehnisku sistēmu modelēńana” 

- Ģenētisko algoritmu un neironu tīklu pielietońana datu analīzē un sistēmu 

modelēńanā, 2KP 

 

 

Maģistra studiju programma 
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Profesionālā maģistra studiju programma "Datorsistēmas” 

- DatZ6011 Datu aizsardzība, 2KP 

- DatZ6002 Objektorientētā programmēńana un integrētā izstrādes vide, 

4KP 

 

Akadēmiskā maģistra studiju programma "Pedagoģija” 

- Peda6060 Datortehnika pedagoģiskajos pētījumos, 1KP 

 

Profesionālā maģistra studiju programma „Karjeras konsultants” 

- InfT6035 Informācijas tehnoloģijas karjeras konsultēńanā, 2KP 

Bakalaura studiju programma 
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Programmēńanas inņenieris” 

- DatZ3101 Datoru arhitektūra, 2KP 

- DatZ4018 Datu bāzes, 2KP 

- DatZ3012 Operētājsistēmas, 1KP 

- DatZ4019 Lietotņu drońība, 2KP 

- DatZ3102 Mikroprocesori, 1KP 

 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Mehatronika”: 

- MańZ1003 Datorprogrammas inņeniermehānikā, 1KP 

- DatZ3035 Datorvadības sistēmas, 2KP 

  

Vieslekcijas  

Laika periods, iestādes 

nosaukums, valsts,  kursa 

nosaukums, stundu skaits, 

programmas finansētājs 

- 28.06.2013 – 30.06.2013, University of Economy in Bydgoszcz (Wyższa 

Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy - Poland), „Software engineering”, 10 

stundas, University of Economy in Bydgoszcz 

- 07.12.2012  –  17.12.2012, University of Economy in Bydgoszcz 

(Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy - Poland), „Securing 

applications in Microsoft Visual Studio”, 24  stundas, University of 

Economy in Bydgoszcz 

- 20.09.2010 – 25.09.2010, Utena College, Lietuva,  „Operating systems”, 

8 stundas, Erasmus 

- 19.09.2001 – 29.09.2001, Vilhelmshaven Technical University, Vācija, 

„Introduction to data base management systems”, Erasmus 

  

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

 



Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), 

programmas līmenis 

(bakalaura, maģistra progr.), 

studiju programmas nosaukums, 

iestāde 

2012-2013, komisijas loceklis, Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura studiju programma "Mehatronika”, RA 

Kopń 2008, komisijas priekńsēdētāja vietnieks, Profesionālā maģistra studiju 

programma "Datorsistēmas”, RA 

2008-2011, komisijas priekńsēdētājs, izglītības programma „Datorsistēmas: 

Datorsistēmu tehniķis”, Rēzeknes Profesionālā vidusskola 

Kopń 1998, komisijas loceklis, datorzinātņu bakalaura un  programmēńanas 

inņenieru studiju programmas, RA 

 

 

  

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Doktori 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

disertācijas aizstāvēšanas gads)  

 

- 

Doktora disertāciju vadīšana 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

studiju uzsākšanas gads)  

 

Edvards Valbahs, „Optimizācijas metodes sareņģītu sistēmu modelēńanā”, 

2011. 

   Sergejs Kodors, „Objektu atpazīńana 3D lāzerskenēńanas punktu 

mākonī”, 2013. 

Maģistri (kopējais skaits)  23 

Bakalauri (kopējais skaits)  >40 

  

Cita darba pieredze  

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 
-1994-1996, speciālists - datortīkla administrators, Bankas Baltija 

Rēzeknes filiāle 

-1993-1994, Datu Centra vadītājs, Pilsonības un Imigrācijas 

departamenta Rēzeknes nodaļa 

-1989-1993, vadońais speciālists datorikas nodaļā, Latvijas 

Lauksaimniecības ministrijas Skaitļońanas centrs  

-1983-1989, galvenais speciālists inņenieris-programmētājs, 

Statistikas pārvaldes Rēzeknes nodaļas Skaitļońanas centrs 

  

Zinātnisko pētījumu virziens 

(-i) 

 

Virziena nosaukums - Intelektuālās datortehnoloģijas (mākslīgie neironu tīkli, 

klasterizācijas metodes, izplūdusī loģika. 
- Sistēmu analīze, modelēńana un projektēńana 

 

Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos izdevumos 

 



Bibliogrāfiskie dati 

(publikācijas nosaukums, avots, 

izdošanas vieta, izdevniecība, 

gads, lappuses, izdevuma kods), 

datu bāze (A&HCI, SSCI vai 

nozaru vadošajās datubāzes 

Thomson Reuters Web of 

science, SCOPUS, ERIH), 

līdzautori 

„Clustering. From Clusters to Knowledge”. Computer Technology 

and Application, David Publishing Company, USA, Volume 4, 

Number 6, pp. 284-290, 2013. [ISSN:1934-7332]  EBSCO, 

ProQuest/CSA, Index Copernicus   

 

“Path Planning Using Non - Euclidean Metric”. 8th EUROSIM 

Congress on Modelling and Simulation EUROSIM2013, Cardiff, 

Wales, United Kingdom 10-12 September, 2013, p. 173-178.. [ISBN 

978-0-7695-5073-2] IEE INSPEC, EI (Compendex), Thomson ISI, 

Scopus. 

( E.Valbahs). 

 

 “Path planning of autonomous robot in closed space with obstacles”, 

18
th

 International conference on soft computing MENDEL2012, June 

27-29, Brno, Czech Republic, 2012, p. 369-374. [ISSN 1803-3814] 

ISI Thomson Reuters, INSPEC, Scopus (E.Valbahs). 

 

„The choice of metrics for clustering algorithms”. Proceedings of the 

8th International Conference „Environment.Technology.Resources”, 

Rezekne,Jun,20-22, 2011, Vol.2., P.70-76. [ISSN 1691-5402] 

Thomson Reuters Web of Science  

 

“Evolutionary algorithms at choice:from GA to GP”. Proceedings of 

the 7th International Conference „Environment. Technology.  

Resources”,Rezekne, June,25-27,2009, Vol.2., P.-185-192. [ISSN 

1691-5402] Thomson Reuters Web Science  

 
 

  

Zinātniskās publikācijas citos 

anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos 
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Informācija par publikācijām 

pēdējo 6 gadu laikā  
Bibliogrāfiskie dati 

(publikācijas nosaukums, avots, 

izdošanas vieta, izdevniecība, 

gads, lappuses, izdevuma kods), 

datu bāze (Web of Knowledge, 

EBSCO, Index 

Copernicus) vai atrodas ASV 

Kongresa bibliotēkas 

katalogos), līdzautori 

 „The Concept of Ontology for Numerical Data Clustering”. 

Proceedings of the 9th International Conference 

„Environment.Technology.Resources”, Rezekne,June,20-22, 2013, 

Vol.2., P.11-16. [ISSN 1691-5402] Thomson Reuters Web of Science  

 

 „Path planning usage for autonomous aģents”. Proceedings of the 9th 

International Conference „Environment.Technology.Resources”, 

Rezekne,June,20-22, 2013, Vol.2., P.40-45. [ISSN 1691-5402] 

Thomson Reuters Web of Science (E.Valbahs) 

 

„The analysis of effectiveness of the shortest path for traveling 

salesman problems in 2D grid” , 6-th International scientific 

conference on Applied information and  Communication Technologies 

(AICT2013), Jelgava, 25-26 April, P. 315-320, 2013. [ISSN 2255-

8586]  

 Thomson Reuters Web of Knowledge, SCOPUS (E.Valbahs) 

 

„ Analysis of ontology based approach for clustering tasks” , 6-th 

International scientific conference on Applied information and  

Communication Technologies (AICT2013), Jelgava, 25-26 April, P. 

10-17, 2013. [ISSN 2255-8586]  Thomson Reuters Web of 

Knowledge, SCOPUS 

 

 “Motion planning of an autonomous aģents in 2D grid”, 2
th

 

International conference of Informatics and Management sciences 

ICTIC2013, March 25-29, 2013, Zilina, Slovak Republic, p. 453-457. 

[ISSN 978-80-554-0648-0]  Scopus (E.Valbahs) 

 

„The Analysis of Rating Data of the Latvian Higher Educational 

Institutions Using Clustering”, Scientific Journal of Riga Technical 

University: Information Technology and Management Science. RTU, 

Riga, 2012, Volume 15, P. 15-19. [ISSN 2255- 9086] EBSCO, 

ProQuest, Versita, VINITI  

 

„Motion Planning of an Autonomous Robot in Closed Space with 

Obstacles”, Scientific Journal of Riga Technical University: 

Information Technology and Management Science. RTU, Riga, 2012, 

Volume 15, P. 52-57. [ISSN 2255- 9086] EBSCO, ProQuest, Versita, 

VINITI (E.Valbahs) 

 

„The Analysis of Noise Level of RGB Image Generated Using SOM”, 

Scientific Journal of Riga Technical University: Information 

Technology and Management Science. RTU, Riga, 2012, Volume 15, 

P. 20-25. [ISSN 2255- 9086] EBSCO, ProQuest, Versita, VINITI 

(S.Kodors) 

 

„Posibilities of applying clustering algorithms in data analysis” , 5-th  

International scientific conference on Applied information and 

Communication Technologies (AICT2012), Jelgava, 26-27 April 

2012, P.  62-68. [ISBN 978-9984-48-065-7] Thomson Reuters Web of 

Knowledge  

 

„Autonomus robot behavior for path planning in closed  space” , 5-th 

International scientific conference on Applied information and 

Communication Technologies AICT2012), Jelgava, 26-27 April 2012, 

P.  113-117. [ISBN 978-9984-48-065-7] Thomson Reuters Web of 

Knowledge (E.Valbahs) 

 

„Klasterizāciju raksturojońo parametru ietekme uz datu analīzes 

rezultātiem” , Starptautiskā zinātniskā konference „ Tautsaimniecības 



  

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju skaits 31 

Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati 

(publikācijas nosaukums, avots, 

izdošanas vieta, izdevniecība, 

gads, lappuses, izdevuma kods), 

līdzautori 

 “Autonomous robot behavior for path planning in 2D grid”, The 55
th

 

International scientific conference of Daugavpils University, April 10-

12, 2013, Daugavpils. [ISBN 978-9984-14-612-6] (E.Valbahs) 

 

„Сравнительный анализ двух подходов к моделированию и учѐту 

рисков в принятии решений”, Scientific and Practical Journal: 

Issues of Risk Analysis, Moscow, 2012, Vol. 9, No. 2, P. 8-23.  [ISSN 

1812- 5220]  (O. Uņga-Rebrovs) 

 

„Estimation of the efficiency of knowledge acquisition techniques 

using clustering”, International  Scientific School – Modelling and 

analysis of  safety and risk in complex  systems (MASR2011), Saint-

Petersburg, Russia, June 28-July, 2011, P. 131-137. [ISBN 978-5-

8088-0627-6]. (I. Polaka) 

 

„Evaluation  of  bankruptcy risks analysis possibilities”, International 

Scientific School – Modelling and analysis of safety and risk in 

complex systems (MASR2010), Saint-Petersburg, Russia, July 6-10, 

2010, P. 258-263. [ISBN 978-5-8088-0541-5]. 

 

„Bankrotu datu analīzes veikńanas iespējas ar laikrindu klasterizācijas 

palīdzību” , Starptautiskā konference „ Tautsaimniecības attīstības 

problēmas un risinājumi”, Rēzeknes Augstskola, 2010.gada 15. 

aprīlis., Lpp. 130-141. [ISSN 1691-5828]. 

 

„Possibilities of measuring time series similarity”. Proceedings of the 

International Conference “Probability theory, mathematical statistics 

and their Application”, Minsk, Belarus, February 22-25, 2010, P. 68-

73. [ISBN 978-985-500-335-0]. 

 

„Pieprasījuma prognozēńanas uzdevuma risināńanas metoņu analīze”. 

Starptautiskā zinātniskā konference "Tautsaimniecības attīstības 

problēmas un risinājumi", Rēzekne, 17.aprīlis, 2008,  [ISBN 978-

9984-779-80-5]. 

 

„Problems of solving the demand forecasting tasks”. RTU zinātniskie 

raksti: Informācijas tehnoloģija un vadības zinātne, RTU, Rīga, 2007,  

5. sērija, 31. Sējums, Lpp. 57-63.[ISSN 1407-7493]. 

 
 

  

Monogrāfijas - 

Bibliogrāfiskie dati 

(monogrāfijas nosaukums, 

izdošanas vieta, izdevniecība, 

gads, lappuses, izdevuma kods), 

līdzautori 

 

  

Mācību un metodiskā 

literatūra 

 



Bibliogrāfiskie dati (literatūras 

nosaukums, avots, izdošanas 

vieta, izdevniecība, gads, 

lappuses, izdevuma kods), 

līdzautori 

- Lietotņu drońība /RA izdevniecība, 2011., 190 lpp. [ISBN 978-9984-44-

062-0]. 

- Datoru arhitektūra /RA izdevniecība, 2008., 140 lpp. [ISBN 978-9984-

779-86-7]. 

- Operētājsistēmas /RA izdevniecība, 2008., 96 lpp. [ISBN 978-9984-

779-88-1]. 

 

  

Citu mācību metodiskie 

materiāli (t.sk. audio, video, 

MOODLE materiāli) 

- 

Gads, materiāla nosaukums, 

izdevējs 

 

  

Zinātniski pētnieciskā darbība  

Konferences   

Kopējais konferenču skaits 27 



Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta 

(pilsēta, valsts), datums 

“Path Planning Using Non - Euclidean Metric”. 8th EUROSIM 

Congress on Modelling and Simulation EUROSIM2013, Cardiff, 

Wales, United Kingdom 10-12 September, 2013, p. 173-178. [ISBN 

978-0-7695-5073-2]. 

 

„Analysis of Latvian higher educational institutions’ rating data using 

clustering”, Riga Technical University 53
rd

 International Scientific 

Conference dedicated to the 150
th

 anniversary and The 1
st
 Congress of 

World Engineers and Riga Polytechnical Institute / Riga, 2012, 

October 11-12.  

 

„Posibilities of applying clustering algorithms in data analysis”, 5-th    

International scientific conference on Applied information and 

Communication Technologies (AICT2012), Jelgava, 26-27 April 

2012. 

 

„Klasterizāciju raksturojońo parametru ietekme uz datu analīzes 

rezultātiem”, Starptautiskā zinātniskā konference „ Tautsaimniecības 

attīstības problēmas  un risinājumi”, Rēzeknes Augstskola, 2012.gada 

19. aprīlis. 

 

 „Estimation of the efficiency of knowledge acquisition techniques 

using clustering”, International  Scientific School – Modelling and 

analysis of  safety and risk in complex  systems (MASR2011), Saint-

Petersburg, Russia, June 28-July, 2011. 

 

„The choice of metrics for clustering algorithms”, 8th International 

Conference „Environment.Technology.Resources”, Rezekne,Jun,20-

22, 2011. 

 

„Zināńanu iegūńanas iespējas ar klasterizācijas tehnoloģiju palīdzību”, 

III. Pasaules latvieńu zinātnieku kongress, Rīga, 25. oktobrī, 2011. 

 
“Attāluma metrikas izvēles pamatotība klasteranalīzē”., RTU 52. zinātniskā 

konference., Apakńsekcija «Informācijas tehnoloģija un vadības zinātne», 

2011.g. 13. oktobrī. 

 

„Evaluation  of  bankruptcy risks analysis possibilities”, International 

Scientific School – Modelling and analysis of safety and risk in 

complex systems (MASR2010), Saint-Petersburg, Russia, July 6-10, 

2010. 

 

„Bankrotu datu analīzes veikńanas iespējas ar laikrindu klasterizācijas 

palīdzību”, Starptautiskā konference „ Tautsaimniecības attīstības 

problēmas un risinājumi”, Rēzeknes Augstskola, 2010.gada 15. 

aprīlis. 

 

„Possibilities of measuring time series similarity”, International 

Conference “Probability theory, mathematical statistics and their 

Application”, Minsk, Belarus, February 22-25, 2010. 

 

“Evolutionary algorithms at choice:from GA to GP”, Proceedings of 

the 7th International Conference „Environment. Technology.  

Resources”,Rezekne, June,25-27,2009.  

 

„Pieprasījuma prognozēńanas uzdevuma risisnāńanas metoņu analīze”. 

Starptautiskā zinātniskā konference "Tautsaimniecības attīstības 

problēmas un risinājumi", Rēzekne, 17.aprīlis, 2008. 

 
 



Eksperta darbība  

Datums, komisijas/ padomes/ 

darba grupas nosaukums  
 -LZP ekspertu komisijas loceklis nozarē „Informācijas tehnoloģija” 

(21.03.2013 – 21.03.2016, 15.03.2012 – 15.03.2013, 15.10.2007 – 

15.10.2010). 

 

 
 

  

Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 

 

Nosaukums (konferences 

orgkomiteja, tml.), tituls 

(priekšsēdētājs, loceklis, u.c.), 

gads  

-  International scientific conference on Applied information and 

Communication Technologies (AICT2012), Jelgava, konsultatīvās 

padomes loceklis, 2012,2013. 

- RA konference „Vide.Teholoģija.Resursi”, orgkomitejas loceklis, 2007, 

2009, 2011,2013. 

- Ņurnāla “World Journal of Computer Application and Technology” 

(Horizon Research Publishing) redkolēģijas loceklis. 

-Ņurnāla “Science Discovery” (Science Publishing Group) redkolēģijas 

loceklis 

 

  

Dalība projektos  

Laika periods (no...līdz..., 

norādot mēnesi un gadu), 

projekta nosaukums, amats 

projektā, finansējuma avots 

- 10.2008 – 01.2012, „No teorijas un plāniem uz ekoefektīvu un līdzsvarotu 

praksi, uzlabojot Baltijas jūras stāvokli – WATERPRAXIS”, vecākais 

inņenieris, Interreg IVB (Baltijas Jūras reģiona sadarbības programma) 

fonda projekts 

- 05.2008 – 12.2008, ” Vides aizsardzības un vides tehnoloģiju attīstības 

dinamikas izpēte Latgales uzņēmumos”, dalībnieks, IZM 

  -  2006, “Zinātnes attīstība augstskolā” un “Zinātnes attīstība 

universitātē”, granta Nr. R7085 „Mākslīgais intelekts prognozēńanas 

un vadības uzdevumos”, dalībnieks, RTU-IZM  

- Studiju programmas „Inņenieris programmētājs” modernizācija” 

(projekts 2007/0085/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0078/0160) 

- „Augstskolu personāla apmācīńana kompetentai e-studiju metoņu 

lietońanai profesionāļiem ” projekta Nr. 

2006/0063/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0051/0007 

- "Akadēmiskā personāla kompetences paaugstināńana datorzinātņu 

studiju  programmu veidońanā "(līguma Nr. 

2006/0079/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0075/0160) 

- „Programmatūras inņenierijas kursu docētāju kompetenču 

paaugstināńana atbilstońi starptautiskām sertifikācijas programmām” 

(līgums Nr.2006/0094/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0113/0094) 

- „Iedzīvotāju mūņizglītības un informācijas tehnoloģiju apguves 

atbalsta centru izveide bibliotēkās” (projekts 

2006/0022/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2/0074/0160) 

  

  

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

 



Nosaukums  

(Satversmes sapulce, Senāts, 

Revīzijas komisija, Šķīrējtiesa, 

Profesoru padome, Promocijas 

padome, u.c.), tituls 

(priekšsēdētājs, vietnieks, 

loceklis,u.c.), periods 

 

Satversmes sapulces loceklis 

Senāta loceklis 

Inņenieru fakultātes domes loceklis 

  

Neformālās izglītības un 

kursu vadība 

- 

Kursa nosaukums, iestādes 

nosaukums, stundas 

 

  

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

- 

Laika periods (no...līdz..., 

norādot mēnesi un gadu), 

nosaukums, statuss 

(priekšsēdētājs, loceklis, biedrs, 

u.t.t.)  

 

  

Profesionālās pilnveides kursi/ 

stažēšanās 

 

Kursi  

(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ 

kredītpunktu skaits, gads) 

 

- „Ilgtspējība pētniecības metodoloģijā” (Augstskolu didaktika), RA, 10 

stundas, 2013 

- „Holistiskā pieeja studiju procesā” (Augstskolu didaktika), RA, 10 

stundas, 2013 

- „Studiju rezultāti – no teorijas līdz praksei” (Augstskolu didaktika), RA, 

10 stundas, 2011. 

- „SCOR users workshop”, SCM Pro Training, 2 dienas, 2010. 

- „Profesionāla e-studiju metoņu un tehnoloģiju izmantońana studiju 

procesā”, RTU, 2006. 

- „Inovācijas augstākās izglītības sistēmā”, DU, 2003. 

- „Pedagoģiskās un psiholoģiskās novitātes augstskolu darbībā”, RA, 

2002.   

Stažēšanās 

(pilsēta, valsts, iestāde, veicamā 

darbība, periods) 

 

  - Ģente, Beļģija, TEMPUS - “Logistic Management”,1999.g. 
 

  

  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latvieńu 

Citu valodu pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Raks

tīšan

a 

Eiropas līmenis (*)  Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  

Angļu   B2  B2  B2  B2  B2 

Krievu   C2  C2  C2  C2  C2 

 
 (*)

 Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


   

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Krampuņa Ilga 

Dzīvesvietas adrese Bērzpils iela 12-15, Balvi, LV-4501  

Tālrunis, mobilais tālrunis 29808668   

e-pasts ahia@inbox.lv 

Dzimńanas datums 17.februāris 

  

  

Izglītība  

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte 
Doktorantūras studijas (2007. gada oktobris – ńobrīd) 

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte  

profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnēs 2006 - 2007     

 

Rēzeknes Augstskola Ekonomikas fakultāte  

sociālo zinātņu maģistra akadēmiskais grāds vadības zinātnē 2005 - 

2006    

  

Latvijas Universitāte Juridiskā fakultāte 

kvalifikācija – jurists, 1995 - 2001     

 

  

Zinātniskie grādi 2007., profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnēs, Mg. iur., Rēzeknes 

Augstskola 

2006., sociālo zinātņu maģistra akadēmiskais grāds vadības zinātnē,  Mg. 

soc. sc., Rēzeknes Augstskola 

Grāda iegūńanas gads, 

zinātniskais grāds, tā 

saīsinājums, nozare, 

apakńnozare, absolvētās 

izglītības iestādes nosaukums 

 

  

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

Rēzeknes Augstskola, Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte  

 Lektore (kursi Administratīvās tiesības, Administratīvā atbildība, 

Sociālās tiesības, Tiesību normu piemērońanas praktikums,  

Administratīvā procesa praktikums, Administratīvā procesa                                     

problēmas, Autortiesības, administratīvās un pańvaldību tiesības,                                   

Būvniecības tiesības) 

2004.gada 5.janvāris – ńobrīd 
 

  

Studiju kursu vadība  

  



Maģistra studiju programma 
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Salīdzinońās administratīvās tiesības 

Administratīvā procesa praktikums 

Bakalaura studiju programma 
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Administratīvās tiesības 

Administratīvās atbildības tiesības 

Sociālās tiesības  

Tiesību normu piemērońanas praktikums 

Būvniecības tiesības 

  

Vieslekcijas -2011.gada 15.aprīlī „Utena University of Applied Sciences 

„International Scientific – Practical Conference „Aspects of sustainable 

development: theory and practice” 
Programmas finansētājs – personīgie līdzekļi 

Laika periods, iestādes 

nosaukums, valsts,  kursa 

nosaukums, stundu skaits, 

programmas finansētājs 

 

  

  

  

  

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

  

  

Maģistri (kopējais skaits)  11 

Bakalauri (kopējais skaits)  22 

  

Cita darba pieredze No 20013.gada Zvērināta advokāte 

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

 

  

Zinātnisko pētījumu virziens 

(-i) 

Būvniecības publiskais process 

Virziena nosaukums  

  

  

  

Zinātniskās publikācijas citos 

anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos 

 

Kopējais publikāciju skaits  



Informācija par publikācijām 

pēdējo 6 gadu laikā  
Bibliogrāfiskie dati 

(publikācijas nosaukums, avots, 

izdošanas vieta, izdevniecība, 

gads, lappuses, izdevuma kods), 

datu bāze (Web of Knowledge, 

EBSCO, Index 

Copernicus) vai atrodas ASV 

Kongresa bibliotēkas 

katalogos), līdzautori 

1. Treńo personu tiesisko intereńu būvdarbu veikńanas gaitā 

aspekti. Ņurnāls Latgales Tautsaimniecības pētījumi, ISSN 

1691-5828, Iekļauts Index Copernicus datu bāzē, 2011. 
 



Citas publikācijas 2. Būvniecības procesa posmi kā pamats būvniecības procesa 

civiltiesiskajai aizsardzībai. Tēzes. 10.-12.lpp. Grām.: Zinātniski 

praktiskās konferences „Nacionālās tiesību sistēmas problēmas 

un to risinājumi” tēzes. Juristu dienas 2013 (2013.gada 

04.aprīlis). Rēzekne, 2013. 

3. Vietējās pańvaldības plānojumu īstenońanas problēmas. 87.-

96.lpp. Grām.: MĒS LAIKĀ, TELPĀ UN ATTĪSTĪBĀ: 

2012.gada 10.maija studentu zinātniskās konferences rakstu 

krājums. Rēzekne: 2013. 264.lpp., ISBN 978-9984-44-114-6. 

4. Zinātniski praktiskās konferences „Nacionālās tiesību sistēmas 

problēmas un to risinājumi” tēzes. Rēzekne, 2013, 10.-12.lpp. 

5. Būvniecības tiesiskā regulējuma aktualitātes treńo personu 

tiesisko intereńu aspektā. 277.-287.lpp. Grām.: Sabiedrība un 

kultūra. Rakstu krājums, XIV. Sastād., atbildīgais redaktors 

Arturs Medveckis. Liepāja: LiePA, 2012. 596.lpp, ISSN 1407-

6918. 

6. Pańvaldību loma treńo personu tiesību nodrońināńanā 

detālplānońanas procesā. 41.-53.lpp. Grām.: Juridiskās zinātnes 

aktuālās problēmas. Rakstu krājums. Rīga: Apgāds Zvaigzne 

ABC, SIA, 2012, ISBN 978-9934-0-2032-2, 432 lpp. 

7. Publiskā apsprieńana būvniecības procesā kā ilgtspējīgas 

attīstības sastāvdaļa, 49.lpp. Daugavpils Universitātes 

Starptautiskās zinātniskās konferences „Eiropas integrācijas 

sociālā un ekonomiskā dimensija: problēmas, risinājumi, 

perspektīvas” Tēzes, Daugavpils Universitātes Akadēmiskais 

apgāds „SAULE”, 2011, 99 lpp, ISBN 978-9984-14-545-7 

8. Latvijas Universitātes 2.doktorantu konferences tēzes.                                                                                                     

Civiltiesisko zinātņu sekcija. Treńo personu tiesību aizstāvības 

aspekti būvdarbu veikńanas gaitā. 2011. 

9. Starplēmums kā galīgais lēmums būvniecības tiesībās. 

Daugavpils Universitātes 53.starptautiskās zinātniskās 

konferences tēzes, Daugavpils Universitātes zinātniskās 

konferences tēzes, Daugavpils Universitāte, 2011, ISBN 978-

9984-14-522-8 

10. Vai sabiedrībai ir cerība uz savu intereńu aizstāvību būvniecības 

procesā, Jurista Vārds, 05.10.2010, Nr.40 (635) 

11. „Kaimiņń kā treńā persona būvniecības procesā.” Jurista Vārds, 

2010, 5.janvāris, Nr.1 (596). 

12. „Treńo personu tiesību aizstāvības iespēju atsevińķu aspektu 

izvērtējums Būvniecības likuma likumprojektā”, iesniegts 

publicēńanai Daugavpils Universitātes starptautiskās zinātniskās 

konferences „Valsts un tiesību aktuālās problēmas” 2009.gada 

23.-24.oktobrī rakstu krājumā. 

13. Kaimiņń kā treńā persona būvniecības procesā. 42.-51.lpp. 

Grām.: MĒS LAIKĀ, TELPĀ UN ATTĪSTĪBĀ: 2009.gada 

15.maija studentu zinātniskās konferences rakstu krājums. 

Rēzekne, 2010, 240.lpp., ISBN 978-9984-44-039-2 

14. „Kaimiņa subjektīvās publiskās tiesības būvniecības procesā”, 

iesniegts publicēńanai rakstu krājumā. Daugavpils Universitātes 

51.starptautiskā zinātniskā konference 15.04-18.04.2009.  

15. „Treńo personu tiesisko intereńu aizstāvība būvniecības procesā. 

Vēsturiskais aspekts.” Jurista Vārds, 2008, 7.oktobris, Nr.38 

(543) 

16. „Civil aspects of Protection of Third Party Legal Interest”, 

starptautiskās zinātniskās konferences „The implementation and 

protection of Human rights: theory and practice”, Utenā, 

Lietuvā, 2008.gada 6.martā, krājums 

17. „Treńo personu tiesisko intereńu būvniecības procesā aizstāvības 

vēsturiskās saknes” 12. starptautiskajā zinātniskajā konferencē 

Liepājas pedagoģijas akadēmijā „Sabiedrība un kultūra, 



Kopējais publikāciju skaits 21 

Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati 

(publikācijas nosaukums, avots, 

izdošanas vieta, izdevniecība, 

gads, lappuses, izdevuma kods), 

līdzautori 

Veidojiet katrai publikācijai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar 

jaunākajiem datiem 

Citu mācību metodiskie 

materiāli (t.sk. audio, video, 

MOODLE materiāli) 

I. MOODLE materiāli 2013.gadā, 2012.gadā 

II. 

1. Metodisko materiālu izstrāde mācību kursam „Administratīvās 

tiesības” 2004./2005., 2005./2006., 2006./2007., 2007./2008., 

2008./2009. studiju gadiem Rēzeknes augstskolas 2.līmeņa 

augstākajai profesionālajai studiju programmai „Jurists” 

2. Metodisko materiālu izstrāde mācību kursam „Sociālās tiesības” 

2003./2004., 2004/2005., 2005./2006., 2006./2007., 2007./2008. 

studiju gadiem Rēzeknes Augstskolas 2.līmeņa augstākajai 

profesionālajai studiju programmai „Jurists” 

3. Metodisko materiālu izstrāde mācību kursam „Tiesību normu 

piemērońanas praktikums” 2005./ 2006., 2006./2007., 

2007./2008.,  2008./2009. studiju gadam Rēzeknes Augstskolas 

2.līmeņa augstākajai profesionālajai studiju programmai 

„Jurists” 

4. Metodisko materiālu izstrāde mācību kursam „Administratīvā 

procesa praktikums”, „Salīdzināmās administratīvās tiesības” 

2007/2008 studiju gadam Rēzeknes Augstskolas maģistrantūras 

studiju programmai 

5. Metodisko materiālu izstrāde mācību kursam „Sociālās 

tiesības”, „Administratīvā atbildība” 2008/2009 studiju gadam 

Rēzeknes Augstskolas 2. Līmeņa augstākajai profesionālajai 

studiju programmai „Jurists” 

6. Metodisko materiālu izstrāde mācību kursam „Sociālās 

tiesības”, „Administratīvā atbildība”, „Administratīvās tiesības”, 

„Tiesību normu piemērońanas praktikums” 2009/2010 studiju 

gadam Rēzeknes Augstskolas 2. līmeņa augstākajai 

profesionālajai studiju programmai „Jurists”. 

7. Metodisko materiālu izstrāde mācību kursiem 2010/2011: 

Administratīvās tiesības, Administratīvās atbildības tiesības, 

Sociālās tiesības, Tiesību normu piemērońanas praktikums, 

Tiesību normu piemērońanas praktikums. 

8. Metodisko materiālu izstrāde mācību kursiem 2011/2012: 

Administratīvās tiesības, Administratīvās atbildības tiesības, 

Būvniecības tiesības, Sociālās tiesības, Tiesību normu 

piemērońanas praktikums, Administratīvā procesa praktikums, 

Salīdzinońās administratīvās tiesības. 

9. Metodisko materiālu izstrāde mācību kursiem 2012/2013: 

Administratīvās tiesības, Administratīvās atbildības tiesības, 

Būvniecības tiesības, Sociālās tiesības, Tiesību normu 

piemērońanas praktikums, Administratīvā procesa praktikums, 

Salīdzinońās administratīvās tiesības. 

10. Metodisko materiālu izstrāde mācību kursiem 2012/2013: 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

Sociālais pedagogs studiju kurss „Sociālais un administratīvais 

process”, studiju gads 2013. 
 



Gads, materiāla nosaukums, 

izdevējs 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība  

Konferences   

Kopējais konferenču skaits 21 



Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta 

(pilsēta, valsts), datums 

1. Studentu un docētāju 15.zinātniski praktiskā konference 

„Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi”. Rēzeknes 

Augstskola. Ekonomikas un vadības fakultāte. Piedalīńanās ar 

referātu „Pańvaldības plānojumi kā būvniecība s uzsākńanas 

pamats”. Rēzekne, Rēzeknes Augstskola. Rēzeknes Augstskolas 

Ekonomikas un vadības fakultāte – sertifikāts no 30.05.2013. 

2. Zinātniski praktiskā konference 2013.gada 4.aprīlī „Nacionālās 

tiesību sistēmas problēmas un to risinājumi”. Nolasīts referāts 

„Būvniecības procesa posmi kā pamats būvniecības procesa 

civiltiesiskajai aizsardzībai”. Rēzekne, Rēzeknes Augstskola. 

3. III Juridiskās zinātnes doktorantu un zinātniskā grāda 

pretendentu zinātniski - praktiskā konference. 2012.gada 

16.aprīlī. Nolasīts referāts Pańvaldības plānojumi - pamats 

būvniecības uzsākńanai. 

4. Latvijas Universitātes 70.konference. Sociālās zinātnes: 

Juridiskā zinātne. 2012. gada 3.februāris. Nolasīts referāts 

„Būvniecības un teritorijas plānojuma tiesiskais regulējums 

Skandināvijas valstīs”. 

5. Publiskā apsprieńana būvniecības procesā kā ilgtspējīgas 

attīstības sastāvdaļa, Daugavpils Universitātes Starptautiskā 

zinātniskā konference „Eiropas integrācijas sociālā un 

ekonomiskā dimensija: problēmas, risinājumi, perspektīvas” 

2011.gada 3.-5.novembris. 

6. 2011.gada 15.aprīlī „Utena University of Applied Sciences 

„International Scientific – Practical Conference „Aspects of 

sustainable development: theory and practice” 

7. 2011.gada 13.-15.aprīlī Daugavpils Universitātes 

53.starptautiskā zinātniskā konference ar referātu „Starplēmums 

kā galīgais lēmums būvniecības tiesībās” 

8. 2011.gada 17.marts zinātniski praktiskā konference Rēzeknes 

Augstskolā, nolasīts referāts „Treńo personu tiesiskās intereses 

būvatļaujas darbības laikā” 

9. Detālplānońanas kā būvniecības priekńnoteikuma problēmas, 

Daugavpils Universitātes starptautiskā konference „Valsts un  

tiesību aktuālās problēmas 2010.gada 26.-27.novembrī. 

10. Treńo personu tiesisko intereńu būvdarbu veikńanas gaitā 

aspekti, referāts nolasīts un apstiprināts publicēńanai Liepājas 

Universitātes Sociālo zinātņu katedras un vadībzinātņu katedras 

organizētajā 13.starptautiskajā zinātniskajā konferencē 

„Sabiedrība un kultūra: Haoss un harmonija” 2010.gada 29.- 

30.aprīlī Darbs kā sekcijas vadītājai. 

11. Treńo personu tiesisko intereńu aizstāvība teritorijas plānońanā 

un būvniecības procesā, Rēzeknes Augstskolas zinātniskajā 

konferencē „Mēs laikā, telpā, attīstībā” 2010.gada 13.maijā 

12. Treńo personu tiesību aizstāvības problēmas būvprojektēńanas 

gaitā” Daugavpils Universitātes 52.starptautiskā zinātniskā 

konference 2010.gada 14.-17.aprīlis 

13. Juridiskās zinātnes doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu 

zinātniski – praktiskā konference 2010.gada 11.jūnijs. Nolasīts 

referāts „Pańvaldību loma treńo personu tiesību nodrońināńanā 

detālplānońanas  procesā”. 

14. Zinātniskā konference „Mēs laikā, telpā, attīstībā” 2010.gada 

13.maijā, referāts „Treńo personu tiesisko intereńu aizstāvība 

teritorijas plānońanā un būvniecības procesā”. 

15. Liepājas Universitātes Sociālo zinātņu katedras un vadībzinātņu 

katedras organizētā 13.starptautiskā zinātniskā konference 

„Sabiedrība un kultūra: Haoss un harmonija” 2010.gada 29.-

30.aprīļa konference, referāts „Treńo personu tiesiskās intereses 

būvdarbu veikńanas gaitā” 

16. Daugavpils Universitātes starptautiskā zinātniskā konference 



Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 

 

Nosaukums (konferences 

orgkomiteja, tml.), tituls 

(priekšsēdētājs, loceklis, u.c.), 

gads  

1. Treńo personu tiesisko intereńu būvdarbu veikńanas gaitā 

aspekti, referāts nolasīts un apstiprināts publicēńanai Liepājas 

Universitātes Sociālo zinātņu katedras un vadībzinātņu katedras 

organizētajā 13.starptautiskajā zinātniskajā konferencē 

„Sabiedrība un kultūra: Haoss un harmonija” 2010.gada 29.- 

30.aprīlī. 

 Darbs kā sekcijas vadītājai. 
 

Mākslinieciskā darbība  

(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, 

koncertu, festivālu u.c. 

māksliniecisku pasākumu 

organizēšana) 

Zinātniskās konferences organizācijas Rēzeknes Augstskolas 2012.gada 

Juristu dienu ietvaros  

Nosaukums, norises vieta, 

datums 
 

  

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

Rēzeknes Augstskolas Senāts 

Rēzeknes Augstskolas Satversmes sapulce 

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

Zvērinātu advokātu kolēģija no 2003.gada 

Laika periods (no...līdz..., 

norādot mēnesi un gadu), 

nosaukums, statuss 

(priekšsēdētājs, loceklis, biedrs, 

u.t.t.)  

 

  



Profesionālās pilnveides kursi/ 

stažēšanās 
2013.gada 04.oktobris Jaunais Būvniecības likums (kas stāsies spēkā 

2014.gada 1.februārī). Lektore Ilze Ońa (Ekonomikas ministrijas 

Būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktore). Mācību 

konsultatīvais centrs SIA „Funditus”. Izsniegta apliecība 2013.gada 

4.oktobrī. 

2013.gada 01.jūnijs     Latvijas Zvērinātu advokātu padomes un 

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes tālākizglītības programmas 

zvērinātiem  

advokātiem „Aktuālie tiesību jautājumi”. Komercdarījumi, darījumu  

 apstrīdēńana. Komerctiesību aktuālās problēmas. Jānis Kārkliņń;  

 Pamattiesību ierobeņojumu pārbaudes metodoloģija. Jānis Pleps;  

 Konstitucionālā sūdzība. Anita Rodiņa;  

Eiropas Savienības starptautisko  

 privāttiesību piemērońanas aktualitātes Latvijā. Irina Kucina. 

2013.gada 18.maijs     Latvijas Zvērinātu advokātu padomes un 

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes tālākizglītības programmas 

zvērinātiem  

 advokātiem „Aktuālie tiesību jautājumi”. Profesionālā pilnveide  

 zvērinātiem advokātiem.  

Latvijas Universitātes Tālākizglītības programma. Gunāra Kūtra lekcija  

Mantiskie jautājumi kriminālprocesā; Anita Kovaļevska Administratīvā  

procesa aktualitātes; Valentija Liholaja Krimināltiesību aktualitātes;  

Daina Ose Rīcībspējas regulējums. 

2013.gada 07.marts     Profesionālās pilnveides programmas 

„Augstskolu didaktika” lekcija „Ilgtspējība pētniecības metodoloģijā”. 

Globalizācijas radīto  

 izaicinājumu atspoguļojums pētniecībā. Pētniecības pieeju diapazons  

ilgtspējības skatījumā. Kompetences ilgtspējīgā pētniecībā un  

 ilgtspējīgā izglītībā. Asociētās prpfesores Ingas Belousas, PhD lekcija.  

 Apliecība Nr.2012/13-369, izdota 07.03.2013   

2012.gada 30.novembrī Advokāta palīdzība maksātnespējas procesā.  

 Latvijas sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija.  

 Seminārs sadarbībā ar Zvērinātu advokātu padomi.  

 Apliecinājums Nr. .ZA-5.5.12/704.  

Semināra vadītājs Mg.iur. Gaidis Bērziņń, zvērināts advokāts,  

  LU Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras lektors. 

2011.gada 14.marts      Viktoras Ņemčiugovas (Lietuva) publiskā 

  lekcija „Lietuvas Republikas tiesību aizsardzības iestādes 

2010.gada 11.novembris Par APL  

2010.gada 24.septembris Patērētāju tiesības 

2010.gada 2.jūnijs       Laikraksta Dienas bizness, sadarbībā ar 

Būvniecības attīstības stratēģisko partnerību un Latvijas Būvindustrijas 

sabiedrisko  

organizāciju koordinācijas centra rīkotajā konferencē „Būvniecība 

Latvijā- izaicinājumi un iespējas” 

2010.gada 31.marts     Apmācību kurss „Pārrobeņu tiesvedība 

civillietās- 

Eiropas maksājuma rīkojums un Eiropas procedūra maza apmēra 

prasībām” 

2010.gada 1.marts       Seminārs „Eiropas Cilvēktiesību tiesas 

spriedumu aktualitātes”, „Goda un cieņas tiesiskā aizsardzība” 

 Lektors Anita Kovaļevska 

2010.gada 4.marts         Jaunākās attīstības tendences Eiropas 

Savienības instrumentos, kas nosaka piemērojamo likumu. Tieslietu 

ministrijas rīkots apmācību kurss. 

2010.gada 1.marts         seminārs Latvijas Tiesneńu mācību centrā 

Cilvēktiesību aizsardzība civiltiesību jomā. Latvijas tiesneńu mācību 

centra mācības 

2009.gada 27.marts       Latvijas Vēstneńa rīkotā konference 

„Administratīvo tiesu un     administratīvā procesa tiesvedības pieci 



Valodu prasmes  

Dzimtā valoda latvieńu 

Citu valodu pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstī

šana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  

Valoda  

 krievu  

Nav Eiropas 

līmeņa 

apliecinājuma 

dokumenra 

      

Valoda  

 angļu  

Nav Eiropas 

līmeņa 

apliecinājuma 

dokumenra 

      

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Iluta Arbidāne 

Dzīvesvietas adrese Pūpolu iela 41, Rēzekne 

Tālrunis, mobilais tālrunis + 371 26498925   

e-pasts iluta.arbidane@inbox.lv; iluta.arbidane@ru.lv 

Dzimńanas datums 19.11.1972. 
  

Izglītība un zinātniskie 

grādi 

 

25.01.2013. 

 

2003.- 2004.g. 

Daugavpils Universitāte Sociālo zinātņu fakultāte, Ekonomikas 

zinātņu doktora grāds, apakńnozare Finanses un kredīts (Dr.oec.) 

(diploms Nr.0091, izdots 25.03.2013.) 

Institute of Financial Accountants, Diploma in International 

Accounting Standards 

01.09.1995.-20.06.1998. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte Ekonomikas fakultāte, 

Ekonomikas zinātņu maģistrs (Mag.oec.) (diploms Nr.001223, 

izdots 20.06.1998.) 

01.09.1991.-20.06.1995. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte Ekonomikas fakultāte, ekonomista 

kvalifikācija ar specializāciju grāmatvedībā un finansēs (diploms Nr.404111, 

izdots 21.06.1995.) 

01.09.1991.-20.06.1995. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte Ekonomikas fakultāte, 

ekonomikas zinātņu bakalaurs (diploms Nr.000132, izdots 

12.06.1995.) 
  

  

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

 

No 01.01.2013. 

 

No 01.12.2012. 

 

01.09.2010. – 01.02.2013. 

 

01.07.2011. – 30.11.2012. 

16.11.1999. - 30.06.2011. 

No 01.07.2011. 

 

No 01.09.2001. 

1997.-2001. 

1996.-1997. 

 

Utenas Kolegija Projekta VPI – 2.2-ŃMM-07-K-02-089 Joint degree 

,,Hospitality Management” studiju programmas izstrādes darba grupas locekle 

Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultātes Finanńu vadības 

katedras vadītāja 

Daugavpils Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte vieslektore 

(studiju kursi: Grāmatvedība, Nodokļu sistēma); 

Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultātes dekāne; 

Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes dekāne; 
Otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas 

„Robeņapsardze” programmas direktore; 

RA Ekonomikas un vadības fakultāte Finansu vadības katedra, docente; 

RA Ekonomikas fakultāte Finansu un grāmatvedības katedra, 

lektore; 

RA Ekonomikas fakultāte Uzņēmējdarbības ekonomikas katedra, 

asistente; 
 

  

Studiju kursu vadība  

Maģistra studiju programma  

Maģistra studiju programmas 

,,Finanšu vadība” , ,,Vadības 

zinātne” ,,Tiesības”  

 

 

Biznesa vērtēńana (3, 4 KP); Cilvēkresursu vadība (4 KP); Vadības 

teorija(2KP)  

mailto:iluta.arbidane@inbox.lv


Bakalaura studiju 

programma Bakalaura  

studiju programmas 

,,Uzņēmējdarbība” , ,,Vadības 

zinātne”, ,,Ekonomika”, 

,,Finanses”  

 

Nozaru grāmatvedība (2,4KP); Ievads uzņēmējdarbībā (2KP); 

Audita pamati (2KP); Pakalpojumu grāmatvedība (2KP); 

Grāmatvedības teorija (2,4KP); Finanńu grāmatvedība (2,4KP); 

Grāmatvedības praktikums (2KP); Nodokļu sistēma un 

administrēńana (4KP); Personāla vadība (2,3,4KP); Konfliktoloģija 

un lietińķā etiķete (2KP); Laika un stresa menedņments (2KP); 

Organizāciju psiholoģija (2KP). 
 

  

Vieslekcijas  

 

02.05.2013.-03.05.2013. 

27.02.2013.-05.03.2013 

24.09.2012.-29.09.2012. 

22.04.2012.-28.04.2012. 

07.04.2011.-08.04.2011. 

05.12.2010.-11.12.2010. 

09.11.2010.-13.11.2010. 

10.05.2010.-14.05.2010. 

20.04.2008.-27.04.2008. 
22.02.2007.-28.02.2007 

.24.04.2006.-29.04.2006 

04.04.2005.-09.04.2005. 

 

 

 

 

Utenos Collegija, Lietuva (5 lekcijas. Grāmatvedība un finanses); 

Estonia Academiy of Security Sciences. Igaunija; 

Kaunos Collegija, Lietuva (5 lekcijas. Grāmatvedība un finanses); 

Utenos Collegija, Lietuva (8 lekcijas. Grāmatvedība un finanses); 

Utenos Collegija, Lietuva (8 lekcijas. Personāla vadība); 

Jozef Pilsudski University of Physical Education in Warsawa. Polija; 

Fachhhochschule Worms. Vācija. (8 stundas. Finanńu un 

personālvadība tūrismā.); 

International School of Law and Business. Lietuva; 

Prakses organizācija Aristoteles Holiday Resort. Grieķija; 

Kaunos Collegija, Lietuva (8 lekcijas. Grāmatvedība un finanses); 

Fachhochschule des BFI WIEN, Austrija. (8 lekcijas. Grāmatvedība 

un finanses); 

Vilnius College in Higer Education Faculty of Economics (8 

lekcijas. Grāmatvedība un finanses) 
 

  

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

 

No 2000. 

 

2007.-2010. 

 

 

2007.-2010. 

 

 

No 2011. 

Otrā līmeņa augstākā profesionālā bakalaura studiju programmas Ekonomika 

valsts gala pārbaudījumu komisijas locekle 

Jēkabpils Agrobiznesa koledņas Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 

studiju programmas Grāmatvedība valsts gala pārbaudījumu kvalifikācijas 

komisijas priekńsēdētāja vietniece 

Jēkabpils Agrobiznesa koledņas Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 

studiju programmas Komercdarbība valsts gala pārbaudījumu kvalifikācijas 

komisijas priekńsēdētāja  

Jēkabpils Agrobiznesa koledņas Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 

studiju programmas Grāmatvedība valsts gala pārbaudījumu kvalifikācijas 

komisijas priekńsēdētāja  
  

Akadēmiskā personāla 

un profesionālās 

kvalifikācijas 

speciālistu 

sagatavošana 

 

Maģistri (kopējais skaits)  Ap 25 

Bakalauri (kopējais skaits)  Ap 250 

  

Cita darba pieredze  



No 2013.gada 

 

 

No 30.08.2011. 

01.11.2005. – 31.08.2006. 

 
No 1999.gada 

No 2006.gada 

1993.- 2000. 

01.07.2000.- 30.06.2002. 

01.05.1996.- 01.09.1998. 

01.08.1995.-01.05.1996. 

Līgumdarbi SIA ,,Ķemers Business and Law Company” (kopā 6).  

Kompetences semināru vadība potenciālajiem uzņēmējdarbības 

uzsācējiem un sabiedrības pārstāvjiem, kas vēlas iesaistīties 

uzņēmējdarbībā –Inovāciju vadība 

SIA ,,Latgales stabu konstrukcijas” galvenā grāmatvede; 

Rēzeknes rajona padome, projekta ,,Vietējo aktīvistu iniciēńana 

integrācijas veicināńanai” grāmatvede; 
SIA ,,Latgales Uzņēmējdarbības atbalsta centrs„ galvenā grāmatvede - 

konsultante; 

SIA ,,Latgales Uzņēmējdarbības atbalsta centrs„ valdes priekńsēdētāja; 

IU ,,Kols K” galvenā grāmatvede; 

SIA ,,Marīza M” galvenā grāmatvede; 

RTF SIA ,,Leiči” cenu ekonomiste – grāmatvede;  
SIA ,,AlDona” ekonomiste 

  

Zinātnisko pētījumu 

virziens(-i) 

 

Uzņēmējdarbības finanses Uzņēmuma apgrozāmo aktīvu pārvaldība 

Zinātniskās 

publikācijas 

starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 

izdevumos 

 

Bibliogrāfiskie dati 

(publikācijas nosaukums, 

avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze 

(A&HCI, SSCI vai nozaru 

vadošajās datubāzes Thomson 

Reuters Web of science, 

SCOPUS, ERIH), līdzautori 

 

  

Zinātniskās 

publikācijas citos 

anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos 
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Informācija par publikācijām 

pēdējo 6 gadu laikā  
Cabell's Directory of USA ,  

ERA 

 

 

 

EBSCO 

 

 

 

                                                            

ISAP 

 

 

 

EBSCO 

 

 

INDEX COPERNIX 

 

 

INDEX COPERNIX 

 

 

EBSCO 

 

 

INDEX  COPERNICUS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Arbidāne I., Ignatjeva S. (2013) The Relationship between Working Capital 

Management and Profitability: a Latvian Case.  Research papers “Global Review 

of Accounting and Finance” Vol 4, No 1, pp. 148-158, ISSN 1838-5915 

 
Arbidāne I., Volkova J. (2012). Eksternal factors influencing management of 

companys current assets. Scientific journal Management theory and studys for 

rural business and infrastructure development Vol 34, No 5, 7-15 lpp. ISSN 

1822-6760. 

 
Arbidāne I., Volkova J. (2012). Internal factors influencing management of current 

assets. Solution of a Social Requuirements and Objective reality issues in 

Economical and Juridical Sciences, IASHE, London, 127.-130.lpp.ISBN 978-1-

909137-11-0 Pieejams:  http://gisap.eu/ru/node/14407 

Arbidāne I., Zelgalve E. (2012). Current assets structure and exploration of 

business in Latvia, European Integration Studies, Research papers No 6, 2012, 

185.-192.lpp. ISSN 1822-8402. 

Arbidāne I.(2012). Apgrozāmo līdzekļu jēdziena interpretācija zinātniskajā un 

nozares literatūrā, Latgales tautsaimniecības pētījumi Sociālo zinātņu ņurnāls 

Nr1(4), Rēzekne, 9.-25.lpp. ISSN 1691-5828. 

Arbidāne I., Ķīkule A.(2011). Vienkārńā ieraksta grāmatvedības sistēmas 

pielietojuma teorētiskie un praktiskie aspekti, Latgales tautsaimniecības pētījumi 

Sociālo zinātņu ņurnāls Nr1(3), Rēzekne, 30-44.lpp. ISBN 978-9984-44-074-

3Arbidāne I.  (2011). Possibilities of Asset ratio management using system 

approach, Management theory and studies for rural business and infrastructure 

development, Research papers 2(26), 7.-13.lpp, ISSN 1822-6760. 

Arbidāne I., Silineviča, I.Mietule (2010). Uzņēmējdarbības attīstības iespējas 

ekonomikas recesijas apstākļos Latgales reģionā, Latgales tautsaimniecības 

pētījumi Sociālo zinātņu ņurnāls Nr1(2), Rēzekne, 324.-336.lpp. ISSN 1691-5828. 

Citas publikācijas  
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 Arbidāne I.(2009). Improvement of Assets Optimisation in Business. Utenos 

Kolegija International Scientific - Practical Conference ,,Aspects of Sustainable 

Development: Theory and Prctice”, Insights, Nr. 1(2), Utenos kolegija,147.-

159.lpp.  ISSN 2029-1639. 

Arbidāne I. (2008). Структура активов на предприятиях Латгальского региона 

в Латвии. N.Kopernika 4. starptautiskā konference ,,Ekonomisko problēmu 

risinājumi Baltijas reģionā Eiropas integrācijas kontekstā”.Torun, Studio 

KROPKA dtp, 491. – 500.lpp. ISBN 978-83-7285-438-4. 

Arbidāne I.,Tshughuryan A. (2008). Internal Quality Assurance Assesment Issues 

in Higher Education, RA Starptautiskās zinātniskās konferences 

,,Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi” materiāli, Rēzekne, 7.-

15.lpp. ISBN 978-9984-779-80-5 

Arbidāne I. (2007). Aktīvu struktūras un rādītāju analīze pa uzņēmējdarbības 

veidiem Latvijas MVU sektorā, RA raksti 6.sējums, Rēzekne,6.-16.lpp. ISBN 978-

9984-779-44-7. 

Arbidāne I. (2007).Активы и их роль в предпринемательскои  деятельности 

Латвии”, инновационное развитие экономики России,  сборник научных 

трудов,  Псков Издательство ППИ 2007, 17.25.lpp. ISBN 978-5-91116-034 

Arbidāne I., Mietule I. (2007). Inovatīvo mācību metoņu loma 

grāmatvedības apguvē, starpt. konference ,,Biznesa un vadības 

izglītības konkurētspējas priekńrocību meklējot”, RA raksti, 

Rēzekne. 
 

  

Monogrāfijas Veidojiet katrai monogrāfijai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar 

jaunākajiem datiem 

Bibliogrāfiskie dati 
(monogrāfijas nosaukums, 

izdošanas vieta, izdevniecība, 

gads, lappuses, izdevuma kods), 

līdzautori 

 

  

Mācību un metodiskā 

literatūra 

6 

 I.Arbidāne, I.Kotāne, R;Liepiņa, I.Silineviča  Tūrisma analīze, 3.daļa Tūrisma 

uzņēmuma analīze. Rēzeknes Augstskola, RA izdevniecība, 2009, ISBN 978-

9984-44-030-9 

A.Puzule, D.Znotiņa, I.Silineviča, I.Mietule, I.Arbidāne Metodiskie norādījumi 

maģistra darbu izstrādāńanai un aizstāvēńanai. Rēzeknes Augstskola, RA 

izdevniecība, 2011, ISBN 978-9984-44-061-3 

A.Puzule, D.Znotiņa, I.Silineviča, I.Mietule, I.Arbidāne Metodiskie norādījumi 

bakalaura darbu/diplomdarbu izstrādāńanai un aizstāvēńanai. Rēzeknes 

Augstskola, RA izdevniecība, 2011, ISBN 978-9984-44-060-6 

A.Puzule, D.Znotiņa, I.Silineviča, I.Mietule, I.Arbidāne Metodiskie norādījumi 

studiju darbu izstrādāńanai un aizstāvēńanai. Rēzeknes Augstskola, RA 

izdevniecība, 2011, ISBN 978-9984-44-059-0 

I.Arbidāne, I.Mietule Uzdevumu krājums grāmatvedības teorijā. Rēzeknes 

Augstskola, RA izdevniecība, 2003, ISBN 9984-585-97-7 

I.Arbidāne, I.Mietule Grāmatvedības bilance un konti. Mācību palīglīdzeklis 

Rēzeknes Augstskola, RA izdevniecība, 2003, ISBN 9984-585-97-7 

 

 
  

Citu mācību metodiskie 

materiāli (t.sk. audio, 

video, MOODLE materiāli) 

Veidojiet katram materiālam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar 

jaunākajiem datiem 

Gads, materiāla nosaukums, 

izdevējs 

 

  

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences   
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Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā  

XXXIV International Scientific Conference „Solution of a social requirements and 

objective reality issues in economical and juridical sciences”. London (United 

Kingdom), October 11-16, 2012. 

International Scientific Conference ,,European Business Research Conferenc”  

World Business Institute, Room, August 27-28, 2012. 

10th International Scientific Conference „Political and Economica challanges 

Stimulating Strategy Choices Toward Europe of Knowledge”. Kauna (Lithuania). 

April 20, 2012. 

Starptautiskā zinātniskā konference „Tautsaimniecības attīstība problēmas un 

risinājumi”, Rēzekne (Latvija), 2012.gada 19.aprīlis. 

International Scientific Conference „Management theory and studies for rural 

business and infrastructure development”. Klaipeda (Lithuania), April 8-9, 2011. 

Starptautiskā zinātniskā konference „Tautsaimniecības attīstība problēmas un 

risinājumi”, Rēzekne (Latvija), 2010.gada 15.aprīlis. 

International Scientific-Practical Conference „Aspects of sustainable 

Development: Theory and Practice”. Utena (Lithuania). April 28, 2009. 

IV Miedzynarodowe Seminarium „Rozwoj Europy Battyckiej”: Problemy 

wspolpracy gospodarczejw regione Baltyckim w kontekscie integracji 

Europejskiej. Torun (Poland), 2008. 

Patenti, licences, 

dizainparaugi, 

datorprogrammas, u.c. 

Izņemiet iedaļu, ja tā nav būtiska. Veidojiet katrai vienībai atsevišķu sadaļu, 

iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem 

Nosaukums, izdevējs, numurs, 

datums 

 

Eksperta darbība Veidojiet katrai darbībai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar 

jaunākajiem datiem 

2010.,2009. 

No 2012.  

IZM IKVD bezdarbnieku apmācības programmu eksperte grāmatvedības, 

finanńu vadības, komerczinību un uzņēmējdarbības vadības jomās 

IZM IKVD profesionālās izglītības eksperte grāmatvedības, finanńu vadības, 

komerczinību un uzņēmējdarbības vadības jomās 
  

Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 

Veidojiet katrai aktivitātei atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar 

jaunākajiem datiem 

No2001. 

 

2006.-2010. 

 

2007. 

 

2004. 

 

 

RA Ekonomikas, vēlāk Ekonomikas un vadības fakultātes studentu un docētāju 

konferenču orgkomitejas locekle un konferenču vadītāja  

Starptautiskās zinātniskās konferences ,,Tautsaimniecības attīstības 

iespējas un problēmas” orgkomitejas locekle 

Starptautiskās konference ,,Biznesa un vadības izglītības 

konkurētspējas priekńrocību meklējot” orgkomitejas locekle 

Starptautiskās zinātniskās konferences ,,Scientific achievments for 

wellbeing and deveplopment of society” Vācijā (Greifsvaldē) 

redkolēģijas locekle 

 
  

Dalība projektos Veidojiet katram projektam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar 

jaunākajiem datiem 



01.01.2013.- 09. 2015. 

 

 

No 2012.gada 

 
 

 

01.10.2011.-30.08.2012. 

 

01.10.2006.-30.09.2009. 

 

 

 

03. – 12.2008. 

 

 

01.03.2008. – 31.12.2008. 

 

01.03.2006.-31.12.2006. 

 

01.01.2007.- 30.04.2007. 

 

 

01.03.2007.- 30.03.2007. 

 

19.02.2007.-30.03.2007. 

 

 

04.08.2006. – 28.02.2007. 

 

02.11.2005.-20.12.2005. 

 

11.2005. – 08.2006. 

 

 

11.2005. – 12.2006 

 

 

 

 

International JointStdy Programme in Hospitality Managment VPI-2.2-ŃMM-

07-K-02-089 ,,Development and Implementation of the Joint Study Programme 

in Hospitality Management  (TJ-SV-SP)”  (Utenas Kolegija) - izpildītājs 

Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības 

dalībvalstu ārējām robeņām (turpmāk – FRONTEX Aģentūra) Apmācību nodaļas 

projekts „Kopīgā grāda studiju programmas (Joint degree study programme; 

turpmāk - JDSP) izstrāde” – moduļa eksperte 

ESF projekts „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenońanai” 

(vienońanās Nr. 2009/0140/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/015)  

ERASMUS MUNDUS programmas projekts ,,Ārējās sadarbības logi Gruzijai, 

Armēnijai un Azerbaidņānai” , Nr. 132833-EM-1-2007-GR-ERA-MUNDUS-

ECW LOT 5; Nr. 2008-1961/001-001-MUN-ECW; Nr. 2009-1683/001-

001ECW. Pasniedzēja, maģistra darba vadītāja 

Erasmus CD programmas projekts “ Development and Implementation of Joint 

Study Programme in International Business  Management”, Nr. 219410 - IC - 1 

- 2005 -1 – LT-ERASMUS-PROGUC-1.01.10. - eksperte 

IZM Pētniecisko projektu grants: ,,Latgales plānońanas reģiona attīstības 

iespēju  izpēte”, vadītāja prof. I.Silineviča Nr. 2008/ 01-23/107 

IZM zinātniski pētnieciskais grants ,,Mazo un vidējo tirdzniecības uzņēmumu 

ilgtermiņa un apgrozāmo aktīvu proporcijas izpēte” 

ES LEONARDO da VINCI programmas projektā “REPRO – Real life Business 

projects in multicultural student centred learning”, Nr. 2004 FIN-04-B-F-PP-

160527. 

Nr.2007/0049/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0068/0160 - 

eksperte 

,,Izglītības programmas ,,Grāmatvedība” modernizācija Jēkabpils 

Agrobiznesa koledņā” 

Nr.2006/0198/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.1./0003/0137  - 

recenzente, eksperte 
,,Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas studentu 

kvalifikācijas prakse uzņēmumos grāmatveņa profesijā” 

Nr.2006/0198/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.1./0045/0124 (eksperte, eksperte)  

,,IMKA: Inovatīvās metodes konkurētspējīgas augstākās izglītības attīstībai  

ekonomikā un uzņēmējdarbībā”, 

Nr.2006/0120/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0163/0160 

,,Vispārējās  vidējās izglītības iestāņu skolotāju profesionālās kompetences 

paaugstināńana” Nr 2006/0097VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0117/0160, 

,,Jēkabpils agrobiznesa koledņas studentu kvalifikācijas prakses nodrońināńana 

uzņēmumos grāmatveņa profesijā” Nr 

2005/0141/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3./0002/0137 (eksperte) 

,,Vietējo aktīvistu iniciēńana integrācijas veicināńanai” Nr 2003/004-979-01-

01/1-42/24, 

,,REPRO – reāli uzņēmējdarbības projekti studentcentrētā apmācībā 

daudzkultūru vidē”, Nr 2004 FIN-04-B-F-PP-160527 

 

  



Mākslinieciskā darbība  
Radońās meistarklases 

 

 

 

 

 

Radońās meistarklases 

Veidojiet katrai darbībai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar 

jaunākajiem datiem 

„Pańvērtējums darba kvalitātes kontekstā” projekta „Pedagogu 

konkurētspējas veicināńana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos” (vienońanās Nr. 

2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001) ietvaros: 

2011.gads Rēzeknes novads (6h) 

2012.gads Aglonas novads (4h) 

ESF projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

uzlabońana Jaunaglonas arodvidusskolā” (vienońanās Nr. 

2010/0111/1DP/1.2.1.1.3./09/APIA/VIAA/050) 7. un 8. aktivitāńu 

ietvaros meistarklase audzēkņiem 

- „Sevis prezentācijas prasmes”  (12 h) 

-  „Lietińķā etiķete” (12 h) 

- ,,Esi līderis” (12 h) 
 

  

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

Veidojiet katrai darbībai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar 

jaunākajiem datiem 

No 1999.  

2000.-2008. 

No 2013.  

 

1999.-2012. 

1999.-2012. 

1999.-2012. 
1999.-2012. 

  

RA Satversmes sapulce, sapulces loceklis 

RA Senāts, senatore;  

RA Senāts, senatore; Senāta Budņeta un administratīvās komisijas vadītāja, 

Senāta Studiju programmu akreditācijas un licencēńanas komisijas vadītāja 

RA Studiju padomes locekle 

RA Zinātnes padomes locekle 

RA Stipendiju komisijas locekle 

RA Ekonomikas, vēlāk Ekonomikas un vadības fakultātes dome, locekle 

  

Neformālās izglītības 

un kursu vadība 

Veidojiet katram kursam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar 

jaunākajiem datiem 

No 2000. 

2006. 

SIA ,,Latgales uzņēmējdarbības atbalsta centrs, Grāmatvedība (36, 48, 64 

stundas), Grāmatvedība vadītājiem (24 stundas) 

SIA ,,BUTS”, Grāmatvedība (160 stundas) 

 
  

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās 

organizācijās 

Veidojiet katrai dalībai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar 

jaunākajiem datiem 

Laika periods (no...līdz..., 

norādot mēnesi un gadu), 

nosaukums, statuss 

(priekšsēdētājs, loceklis, 

biedrs, u.t.t.)  

 

  

Profesionālās pilnveides 

kursi/ stažēšanās 

Papildus kursi: ,,Starptautisko studiju programmu moduļu 

veidońana”, ,,Situāciju vadība”, ,,Personāla vadība”, ,,Uzņēmuma 

pārvaldības efektivitāte”, ,,Biznesa novērtēńana”, ,,Inovācijas 

augstākās izglītības sistēmā”,  ,,Stratēģiskā plānońana”, 

,,Lietvedība”; ,,Mācību procesa psiholoģija, pedagoģija un 

inovācijas”; ,,Generall  English”; ,,Sabiedriskās attiecības un to loma 

uzņēmuma pozitīva tēla veidońanā”; Neverbālā komunikācija; 

vizuālā tēla veidońana” u.c. 

Attedance Certificate ,,Problem based learning Teaching large 

groups Assessment”, Oxford Brookes University. 
 



Stažēšanās 
(pilsēta, valsts, iestāde, 

veicamā darbība, periods) 

Veidojiet katrai aktivitātei atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar 

jaunākajiem datiem 

  

Saņemtie apbalvojumi Veidojiet katram apbalvojumam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar 

jaunākajiem datiem 

Nosaukums, izdevējs, 

apbalvojuma numurs, datums 

 

RA atzinības raksti 

  

Valodu prasmes  

Dzimtā(s) valoda(s) LATVIEŠU 

Eiropas līmenis (*)  

Krievu C1 

Vācu B1 

Angļu B2 

 
(*)

 Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

Sociālās prasmes Lietińķā komunikācijas prasmes un iemaņas, atbildības un pienākuma apziņa.  

Organizatoriskas prasmes Pieredze starptautisku un zinātnisku konferenču organizēńanā, starptautisku un 

vietēja mēroga pasākumu organizēńana un vadīńana, akreditācijas dokumentu 

gatavońana, akreditācijas darba vadīńana, studiju programmu, mācību un 

zinātnisko darbu vērtēńana, personāla vērtēńana, izklaides, korporatīvo, svinīgo 

pasākumu organizēńana un vadīńana 

Datora lietońanas prasmes Datora lietońana ikdienas darbā (MS Word, PowerPoint, Explorer), 

grāmatvedības programmas (daņādas) 

Mākslinieciskas prasmes Aktiermeistarība (Jelgavas studentu teātris), Diploms par Rēzeknes bērnu 

mākslas skolas absolvēńanu 

Vadītāja apliecība B kategorija 

  

  

 



Mag.sci.ing. Māra Sprūdža 

Dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1972  

Izglītība: 1996. – 1999. Rīgas Tehniskā Universitāte, Ķīmijas 

tehnoloģijas fakultāte; kvalifikācija: 

Inņenierzinātņu maģistrs konservācijas un 

restaurācijas tehnoloģijā  

 1990. – 1995. Rīgas Tehniskā Universitāte Ķīmijas 

tehnoloģijas fakultāte; kvalifikācija: Inņenieris - 

ķīmiķis konservācijas un restaurācijas 

tehnoloģijā 

Nodarbošanās: 

 01.2011.- ńobrīd Latvijas Nacionālais arhīvs, direktore 

 09.2010. – 12.2010. Latvijas Valsts arhīvs, direktore 

 01.2010. – 09.2010. Centrālā mikrofotokopēšanas un dokumentu 

restaurācijas laboratorija, direktore 

 2006. – 2009. Centrālā mikrofotokopēšanas un dokumentu 

restaurācijas laboratorija, direktora vietniece 

 2003. – 2006. Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija, 

ģenerāldirektora vietniece 

 2001. – 2003 Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Mācību 

un kvalitātes vadības centrs, vadītāja vietniece 

 1996. – 2001. Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija, Dokumentu 

saglabāńanas daļas vadītāja 

 1995. – 1996. Centrālā mikrofotokopēšanas un dokumentu 

restaurācijas laboratorija, I. kategorijas 

arhīvists -restaurators 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

2013. - ńobrīd 

2011. – ńobrīd 

 

2009 –  ńobrīd  

2009 

2006. – ńobrīd 

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Zināńanu sabiedrības programmu 

padomes locekle 

Latvijas Universitātes maģistra studiju programmas „ Dokumentu un arhīvu 

pārvaldība” lektore, kurss Dokumentu saglabāńana 

Eiropas arhīvu vadońo saglabāńanas speciālistu grupas biedre  

UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālā reģistra 

tehniskais  eksperts 

Rēzeknes augstskolas profesionālā maģistra studiju programmas 

„Arhīvniecība”  lektore, kurss  Dokumentu preventīvā aizsardzība 

2005. – ńobrīd Eiropas Komisijas Eiropas arhīvu grupas locekle 

2003. – ńobrīd LVS/STK/22  „Muzeju, arhīvu un bibliotēku darbs” komitejas eksperts 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un metodiskie materiāli: 

 

1. Ńteingolde Inga, Sprūdņa Māra. Analysis as Integrated Part of Conservation Process // The 

9th Baltic States Triennial Restorers' Meeting. Synthesis of Art and Science in 

Conservation: Trends and Achievements. Preprints – Vilnius, 2011 

2. Vadlīnijas dokumentu digitalizācijai valsts arhīvos. Sag. darba grupa: A. Gailis, T. Mazure, 

I. Slaidiņa, G. Drēziņa, M, Sprūdņa, I. Beińāns. Rīga, 2010. 68 lpp.  

3. Ńteingolde Inga, Sprūdņa Māra. The research and preservation of the 20th century faded 

text documents in the archives of Latvia // Preprints of the 8th Triennal Meeting for 

conservators of Baltic States . 2008,– p. 35- 39  



4. Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija. Norādījumi dokumentu saglabāńanā valsts arhīvu 

sistēmas iestādēm. Sagat. M.Sprūdņa. Rīga, 2004. 45, [1] lpp. 

5. Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Mācību un kvalitātes vadības centrs. Rekomendācijas 

arhīva dokumentu izstāņu sagatavońanai valsts arhīvos. Sagat. M.Sprūdņa. Rīga, 2001. 10 

lpp. 

6. Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija. Norādījumi par mikroformu glabāńanu un 

lietońanu. Sagat. M.Sprūdņa. Rīga, 2000. 6 lpp. 

Svešvalodas: 

 Angļu, krievu,  vācu valoda. 

 

 
2014. gada 17.februārī 

____________________  

  



Curriculum Vitae 

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Artis Teilāns 

Dzīvesvietas adrese Vidus prospekts 5, Ogre, LV- 5001 

Tālrunis, mobilais tālrunis +371 65045525,  +371 26529669  

e-pasts artis.teilans@ru.lv 

Dzimńanas datums 03.12.1964. 

Izglītība  

 1999.gadā RTU iegūts inņenierzinātņu doktora grāds (tēma “Lielu 

biznesa sistēmu imitācijas un modelēńanas metodoloģija”). 

 1996.gadā LU iegūts datorzinātņu maģistra grāds. 

 1990.gadā RTU Automātikas un skaitļońanas tehnikas fakultātē iegūta 

sistēmtehnikas inņeniera kvalifikācija.  

Zinātniskie grādi  

 Inņenierzinātņu doktors (Dr.sc.ing.) 

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

 

 No 2011.gada – RA profesors. 

 2008.-2011. – RA asociētais profesors. 

 2002.-2008. – RA docents. 

Studiju kursu vadība  

Doktora studiju programma 
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Piedalījos kopējā Rēzeknes Augstskolas un Vidzemes Augstskolas 

doktorantūras studiju programmas „Sociotehnisku sistēmu modelēńana” 

izstrādē. Programma tika licencēta 2011.gadā, un  no Rēzeknes 

Augstskolas puses esmu ńīs studiju programmas vadītājs. Ńobrīd ńajā 

studiju programmā studē 6 doktoranti. 

Maģistra studiju programma 
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Rīgas Tehniskajā universitātē esmu izstrādājis un vadu lekciju 

kursus: 

• No 2000.g. Sistēmu Objektorientētā modelēńana (DMI552); 

• No 2005.g. Programmatūras izstrādes tehnoloģijas (DMI544). 
Rēzeknes Augstskolā esmu izstrādājis un vadu lekciju kursus: 

• No 2006.g. Programminņenierija (DatZ6010 2kp.); 

• No 2009.g. Projektu vadība (DatZ6012 2kp.); 

• No 2009.g. Biznesa sistēmu analīze (DatZ6004 2.kp.); 

Bakalaura studiju programma 
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Rēzeknes Augstskolā esmu izstrādājis un vadu lekciju kursus: 

• No 2006.g.  Sistēmu Objektorientētā modelēńana (VadZ3024 

2kp.); 

• No 2006.g. Programminņenierija (DatZ6010 4kp.); 

• No 2009.g. Projektu vadība (DatZ6012, VadZ3024 2kp.); 

• No 2006.g. Sistēmu analīze (Mate3033 2kp.); 

• No 2009.g. Prasību analīze un modelēńana (DatZ2031 2kp.). 

Vieslekcijas  2007.g.,  Fachhochschule 

Oldenburg/Ostfriesland/Wihelmshaven, Vācija,  8 stundas, 

kurss „Modelling during software Engineering”; 

  2009.g., Polytechnic Institute of Viana do Castelo, Portugāle, 

8 stundas, kurss „UML modelling”. 



Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

 

  No 2012.g. Rīgas Tehniskās universitātes, RTU-21 Promocijas 

padomes loceklis; 

  2009.g.-2013.g. Vidzemes Augstskola. Valsts pārbaudījumu 

komisijas priekńsēdētājs Vidzemes Augstskolas profesionālajā 

maģistra studiju programmā „Sociotehnisku sistēmu 

modelēńana”; 

  2005.g.-2013.g. Rēzeknes Augstskola. Valsts pārbaudījumu 

komisijas loceklis Rēzeknes Augstskolas studiju programmās 

„Programmēńanas inņenieris” un „Datorsistēmas”; 

  2008.g.-2013.g. Rīgas Tehniskā universitāte. Valsts 

pārbaudījumu komisijas loceklis RTU Informācijas 

tehnoloģiju institūta maģistra studiju programmās 

„Informācijas tehnoloģija” un „Industriālo loģistikas sistēmu 

vadīńana”; 

  2011.g-2013.g. Jēkabpils Agrobiznesa Koledņa. Valsts 

pārbaudījumu komisijas loceklis 1. līmeņa augstākās izglītības 

programmā. 

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Doktori 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

disertācijas aizstāvēšanas gads)  

- 

Doktora disertāciju vadīšana 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

studiju uzsākšanas gads)  

Arnis Kleins, RTU Informācijas tehnoloģiju institūta doktorants, 

„Imitāciju modelēńanas meta modeļu izstrāde unificētai 

modelēńanas valodai”, no 01.09.2010 

 Egils Krasons, „Biznesa sistēmas mākoņrisinājumu projektēńanas 

metodoloģija”, no 01.09.2011. 

 Viktors Krasovskis no „Semantiskā tīmekļa balstītas informācijas 

sistēmu projektēńanas un modelēńanas”, no 01.09.2012. 

 Imants Zarembo no „Ģeotelpiskās informācijas semantiskā 

tīmekļa tehnologijas”, no 01.02.2013. 

Maģistra darbu vadīšana (kopējais 

skaits)  

32 

Bakalaura darbu vadīsana 

(kopējais skaits)  

6 

Cita darba pieredze Kopējais darba stāņs informācijas tehnoloģiju nozarē ir 23 gadi, no tiem 

akadēmiskajā darbā – 13 gadi. 

 No 2011.gada Rēzeknes augstskolas Inņenieru fakultātes profesors 

(vēlētā amatā). 

 No 2010.gada līdz ńim brīdim Rīgas Tehniskās universitātes 

Informācijas tehnoloģijas institūta vadońais pētnieks. 

 2009.-2010. Rīgas Tehniskās universitātes Imitācijas un 

modelēńanas katedras asociētais profesors (amatu apvienońanas 

kārtībā). 

 2008.-2011. Rēzeknes augstskolas Inņenieru fakultātes asociētais 

profesors (vēlētā amatā). 



 2002.-2008. Rēzeknes augstskolas Inņenieru fakultātes docents 

(vēlētā amatā). 

 2000.-2008.gada Rīgas Tehniskās universitātes Imitācijas un 

modelēńanas katedras docents (līgumdarbā). 

 1999.-2008.  Rīgas Informācijas tehnoloģijas institūta pētnieks. 

 No 1992.gada līdz ńim brīdim a/s „Exigen Services Latvia” 

(iepriekń uzņēmumam bijuńi nosaukumi SWH RIGA, SIS un Dati) 

programmētājs, sistēmanalītiķis, vecākais projektu pārvaldnieks. 

 1990.-1993. – Rīgas Tehniskās universitātes aspirants, inņenieris. 

  

 IT industrijā esmu piedalījies ńādod programmatūras izstrādes 

projektos: 

  2011. un līdz ńim brīdim. Biznesa analītiķis. Semantiskā 

tīmekļa bāzētu programmatūras projektēńanas rīku izstrāde 

Exigen Services. 

  2010.-2011. Sistēmanalītiķis-programmētājs. Live –Excel. MS 

Excell AddIn programmatūras izstrāde apdrońināńanas 

kompānijām. Exigen Services. 

  2006.-2010.  Projekta vadītājs. SIA „Rīgas Satiksme” 

Informācijas Sistēmas komponenńu izstrāde; 

  2005. – Sistēmanalītiķis-programmētājs. Latvijas Valsts 

ieņēmumu dienesta informācijas sistēmas komponenńu 

izstrāde. Akcīzes risku analīzes apakńsistēmas izstrāde; 

  2004.-2006. Komponenńu izstrādes grupas vadītājs. 

Housing_N – Liela mēroga IT sistēmas izstrāde Viktorijas 

pavalsts valdībai Austrālijā. Tieńā pakļautībā līdz 30 

cilvēkiem. Kopējais projektā iesaistīto cilvēku skaits bija 

lielāks par 200; 

  2002.-2004. Projekta vadītājs. Anite_Images – Dokumentu 

apstrādes sistēmas komponenńu izstrāde un tālākattīstība. 

Klients no Anglijas. Daļēji izstrāde notika Anglijā, daļēji 

Latvijā; 

  2000.-2002. Projekta vadītājs. BICIS – a/s DATI projektu 

vadības sistēmas izstrāde; 

  2000. Sistēmanalītiķis-programmētājs. VIPPS sistēmas 

izstrāde (Application for Gesellschaft für 

Informationsmanagement mbH, Michelstadt 

(Tandem/Guardian, COBOL, NonStopSQL). Klients Vācijā; 

  1998.-2000. Sistēmarhitekts. Liela mēroga daudzlīmeņu 

arhitektūras izstrāde informācijas sistēmai ANO Starptautiskās 

Migrācijas organizācijai (IOM). Izstrāde notika kooperācijā ar 

CONET Consulting AG (Vācija); 

  1998. Sistēmanalītiķis-programmētājs. Datu bāzes 

komponenńu izstrāde aviokompānijai LTU. (Development of 

the database convertor for Flight Coupons Data Processing 

System for LTU, Dusseldorf, Germany); 

  1996.-1998. Projekta vadītājs. OpenDOORs – Būvelementu 

komplektēńanas, piegādes un iebūvēńanas atbalsta 

programmatūra; 



  1992-1996. Sistēmanalītiķis-programmētājs datorsimulācijas 

rīku izstrādē. GRADE – datorsimulācijas rīku izstrāde 

automatizētajiem sistēmu projektēńanas programmlīdzekļiem. 

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

 

Virziena nosaukums Informācijas tehnoloģija – sistēmu analīze, imitācija, modelēńana un 

projektēńana. 

 

Datorzinātnes un Informācijas tehnologiju attīstība sociotehnisku 

sistēmu modelēńanas jomā. Nozarspecifisku modelēńanas rīku izstrāde. 

Semantiskā tīmekļa ontoloģiju pielietojums informācijas sistēmu 

izstrādē. Intelektuālo datu analīzes metodoloģiju izstrāde. 

Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 

izdevumos 

 

 1. Lizuma L, Rupainis S, Teilans A. Mapping of offshore wind 

climate and site conditions for the Baltic sea within Latvian 

territorial waters [Internet]; 2014 [cited 2014 Jan 14]. 

Available from: www.scopus.com. 

 2. Lizuma L, Avotniece Z, Rupainis S, Teilans A. Assessment of 

the present and future offshore wind power potential: A case 

study in a target territory of the Baltic sea near the Latvian 

coast. The Scientific World Journal. 2013. DOI: 

10.1155/2013/126428. SCOPUS. 

 3. Lizuma L, Teilands A, Meirans I, Rupainis S. Assessment of 

offshore wind climate and site conditions for the Baltic sea 

within the Latvian territorial waters. European wind energy 

conference and exhibition 2012, EWEC 2012. Copenhagen; 

Denmark; 16 April 2012 through 19 April 2012. Volume 3, 

2012, Pages 1586-1595. ISBN: 978-162748291-2. SCOPUS. 

 4. Krasts O., Kleins A., Teilans A. Domain Specific Language 

for Securities Settlement Systems. Digital Information 

Processing and Communications (ICDIPC 2012): Second 

International Conference: Conference Publications. Hipersaite: 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=625

7291. SCOPUS, IEEE Xplore. Pp. 80. - 83. 2012. 

 5. Artis Teilans, Arnis Kleins, Ojars Krasts, Andrejs Romanovs, 

Yuri Merkuryev, Pjotrs Dorogovs. Domain specific simulation 

language for it risk assessment. Proceedings of 25th European 

Conference on Modelling and Simulation, 7-10 June 2011, 

Krakow, Poland. SCOPUS 

 6. Arnis Kleins, Artis Teilāns, Jurijs Merkurjevs, Ojārs Krasts, A 

metamodel based approach for UML notated domain specific 

modelling language. Proceedings of  UKSIM-AMSS 13th 

International Conference on Computer Modelling & 

Simulation. Emmanuel College Cambridge, UK, 30. March-

1.April, 2011. SCOPUS 



 7. Artis Teilans, Arnis Kleins, Uldis Sukovskis, Yuri Merkuryev,  

Ivars Meirans. A meta-model based approach to UML 

modelling. Proceedings of  EUROSIM/UKSIM 10th 

International Conference on Computer Modelling & 

Simulation. Emmanuel College Cambridge, UK, April 1-3, 

2008. P.667-672. SCOPUS 

 8. Artis Teilans, Arnis Kleins, Yuri Merkuryev, Andris 

Grinbergs. Design of UML models and their simulation using 

ARENA. WSEAS TRANSACTIONS on COMPUTER 

RESEARCH. ISSN: 1991-8755. Issue 1, Volume 3, January 

2008. P.67-73. SCOPUS 

Zinātniskās publikācijas 

citos anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos 

 

 1. Lektauers A., Petuhova J., Teilans A., Kleins A. The 

Development of an Integrated Geosimulation Environment for 

Public Transit Analysis and Planning. Scientific Journal of 

RTU. 0.series., Information Technology and Management 

Science. 15.vol., pp. 200-205. 2012. 

 2. Krasons E., Teilans A., Meirans I., Kleins A. Modelling and 

Simulation of Cloud Computing Solutions. Proceedings of the 

5th International Conference on Applied Information and 

Communication Technologies (AICT2012), ISBN: 

9789984480657, pp.123. – 128. 2012. 

 3. Artis Teilans, Andrejs Romanovs, Yuri Merkuryev, Arnis 

Kleins, Pjotrs Dorogovs, Ojars Krasts. Functional modelling 

of IT risk assesment support system. Proceedings of  the 16th 

International Scientific Conference "Economics and 

Management-2011 (ICEM-2011)". 27-29 April 2011, Brno, 

Czech Republic. 

 4. Arnis Kleins, Yuri Merkuryev, Artis Teilans, Maxim Filonik. 

A meta-model based approach to UML modelling and 

simulation. Proceedings of 7th international conference on 

system science and simulation in engineering. Venice, Italy, 

November 21-23, 2008., P.272-277. 

 5. Janis Osis, Yuri Merkuryev, Egils Ginters, Artis Teilans. 

Object-Oriented Modelling and Simulation Using “LATISS”. 

Proceedings of the 22nd Conference of the ASU. 1996, 

Clermont-Ferrand, France. P.137-143. 

 6. Uldis Sukovskis, Ojars Krasts, Arnis Kleins, Vita Zviedre, 

Artis Teilans. Simulation Approach and Modeling Tool for 

Large Scale Systems: REGISTRATOR Simulators 

International XIII. Proceedings of the 1996 Simulation 

Multiconference. New Orleans, Louisiana, USA, April 8-11, 

1996. P.134-135. 

 7. Yuri Merkuryev, Artis Teilans. Object-Oriented Modelling 

and Simulation of Large Scale Systems. Proceedings of the 

8th IFAC International Symposium on “Large Scale Systems: 

Theory and Applications – LSS’98”, July 15-17, 1998, Patras, 

Greece. P. 822-827. 



 8. Janis Osis, Uldis Sukovskis, Artis Teilans. Business Process 

Modelling and Simulation Based on Topological Approach. 

Proceedings of the 9th European Simulation Symposium on 

“Simulation in Industry”, October 19-23, 1997, Passau, 

Germany.P. 496-500. 

 9. Y.Merkuryev, G.Merkuryeva, A.Teilans. Expert Simulation 

System for Manufacturing Processes. Proceedings of the 1991 

Summer Computer Simulation Conference. July 22-24, 1991 

Hyatt Regency, Baltimore. P. 405 - 408. 

Kopējais publikāciju skaits 14 

Citas publikācijas - 

Kopējais publikāciju skaits - 

Monogrāfijas - 

Mācību un metodiskā 

literatūra 

1. Artis Teilāns. Sistēmu objektorientētā modelēńana. Rēzeknes 

Augstskola, Rēzekne 2008, 92 lpp, ISBN 978-9984-44-003-3. 

 2. Artis Teilāns, Zane Valaine, Marks Viļķelis. Programminņenierija. 

Testēńana un apskates. Metodiskie materiāli programminņenierijas 

kursa apguvei. Rīgas Tehniskā universitāte, Rīga 2008, 80 lpp, ISBN 

978-9984-798-77-9. 

Citu mācību metodiskie 

materiāli (t.sk. audio, video, 

MOODLE materiāli) 

- 

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences   

 1. Artis Teilans, Arnis Kleins, Ojars Krasts, Andrejs Romanovs, Yuri 

Merkuryev, Pjotrs Dorogovs, DOMAIN SPECIFIC SIMULATION 

LANGUAGE FOR IT RISK ASSESSMENT. 25th European 

Conference on Modelling and Simulation, 7-10 June 2011, Krakow, 

Poland. 

 2. Artis Teilans, Andrejs Romanovs, Yuri Merkuryev, Arnis Kleins, 

Pjotrs Dorogovs, Ojars Krasts. Functional modelling of IT risk 

assesment support system. 16th International Scientific Conference 

"Economics and Management-2011 (ICEM-2011)". 27-29 April 2011, 

Brno, Czech Republic. 

 3. Arnis Kleins, Artis Teilāns, Jurijs Merkurjevs, Ojārs Krasts, A 

metamodel based approach for UML notated domain specific modelling 

language. UKSIM-AMSS 13th International Conference on Computer 

Modelling & Simulation. Emmanuel College Cambridge, UK, 30. 

March-1.April, 2011. 

 4. Arnis Kleins, Yuri Merkuryev, Artis Teilans, Maxim Filonik. A 

meta-model based approach to UML modelling and simulation. 7th 

international conference on system science and simulation in 

engineering. Venice, Italy, November 21-23, 2008. 

 5. Artis Teilans, Arnis Kleins, Uldis Sukovskis, Yuri Merkuryev,  

Ivars Meirans. A meta-model based approach to UML modelling. 

Proceedings of  EUROSIM/UKSIM 10th International Conference on 

Computer Modelling & Simulation. Emmanuel College Cambridge, 

UK, April 1-3, 2008. 

 6. Artis Teilans, Yuri Merkuryev, Andris Grinbergs. Simulation of 

UML models using ARENA. 6th international conference on system 

science and simulation in engineering. Venice, Italy, November 21-23, 

2007. 



 7. Meirāns I., Teilāns A., Musatovs J. Mūsdienu programmēńanas 

tehnoloģiju piesaiste IT studiju programmu kursiem. Starptautiskās 

zinātniskās konferences „Tautsaimniecības attīstības iespējas un 

problēmas”. Rēzekne, 2006. 

Kopējais konferenču skaits 7 

Eksperta darbība  No 2010. gada esmu oficiāli apstiprināts Latvijas Jūras 

administrācijas Zinātniskās padomes loceklis. 

  No 2011. gada, Latvijas pārstāvis NATO Pētniecības un 

tehnoloģiju organizācijā (NATO RTO), Modelēńanas un 

simulāciju grupā. Mana kandidatūra ir apstiprināta Latvijas 

Aizsardzības ministrijā, Militāri-tehniskās attīstības padomē. 

  Papildus zinātniskajam darbam, kopń 1994. gada strādāju par 

projektu vadītāju un sistēmanalītiķi a/s Exigen Services 

Latvia. 

  31.05.2012.-31.05.2015. man ir pieńķirtas LZP eksperta 

tiesības Informācijas tehnoloģiju nozarē un Datorzinātņu 

nozarē. 

  2011. gadā esmu veicis ekspertīzes RTU projektu konkursiem. 

Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 

- 

Zinātnisko izdevumu redakcijas 

kolēģijas loceklis 
 Environment, Technology, Resources. Proceedings of the 7th 

International Scientific and Practical Conference, Rezekne, 

Latvia, June 25-27, 2009. 

  Proceedings of 7th International conference on system science 

and simulation in engineering. Venice, Italy, November 21-23, 

2008. 

  Starptautiskās zinātniskās konferences „Tautsaimniecības 

attīstības iespējas un problēmas” rakstu krājums. Rēzekne, RA 

izdevniecība, 2006. 

Dalība projektos  2010.gadā. piedalījos RTU fundamentālo un lietińķo pētījumu 

projekta izstrādē, kura pasūtītājs bija LR Satversmes 

Aizsardzības birojs: IT risku novērtēńanas atbalsta sistēmas 

funkcionālā modelēńana. 

  No 2011.g. aprīļa līdz ńim brīdim strādāju ERAF 

līdzfinansētajā projektā Nr.2DP/2.1.1.1.0./10/APIA/VIAA/169 

„Energosistēmu efektivitātes paaugstināńanas, izmeńu 

attīrīńanas un klimata izmaiņu samazināńanas 

hibrīdtehnoloģijas” pētnieka amatā. 

  No 2010.g. novembra līdz ńim brīdim strādāju ERAF projektā 

Nr.2DP/2.1.1.0/10/AP/A/VIAA/123 „Atjaunojamo 

energoresursu apguves iespēju analīze LR teritoriālajā jūrā un 

ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā”  pētnieka amatā. 

Mākslinieciskā darbība  
(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, koncertu, 

festivālu u.c. māksliniecisku 

pasākumu organizēšana) 

- 

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 
 2000.g.-2013.g. RTU Informācijas tehnoloģijas nozares 

profesoru padomes loceklis; 



 

 1999.g.-2013.g. Imitācijas un modelēńanas biedrības Valdes 

loceklis. 

Neformālās izglītības un 

kursu vadība 

- 

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 
 No 2011.g. Starptautiskās inņenieru asociācijas IEEE (Institute 

of Electrical and Electronics Engineers) biedrs; 

  No 1999.g. Imitācijas un modelēńanas biedrības,  Latvijas 

nacionālās organizācijas (latviski IMB, angliski LSS) valdes 

loceklis. LSS ietilpst kā biedrs  Eiropas Simulācijas biedrību 

asociācijā EUROSIM. 

Profesionālās pilnveides 

kursi/ stažēšanās 

 

Kursi  
 

 2006.g., Baltijas Datoru akadēmija, Microsoft sertifikācijas 

kurss „Microsoft Solution Framework būtība, programmatūras 

izstrādes projektu vadīńana”; 

  2006.g., Baltijas Datoru akadēmija, Microsoft sertifikācijas 

kurss „Sadalīto programmu izstrādes pamati izmantojot 

Microsoft Visual Studio 2005”; 

  2006.g., Baltijas Datoru akadēmija, Microsoft sertifikācijas 

kurss „Padziļinātais kurss tīmekļa izstrādāńanā ar Microsoft 

Visual Studio 2005”; 

  2006.g., Baltijas Datoru akadēmija, Microsoft sertifikācijas 

kurss „Pamati tīmekļa programmēńanai ar Microsoft Visual 

Studio 2005”; 

  2008.g., Gētes institūts, Vācu valodas līmeņa A2.1 kursi; 

  2008.g., Gētes institūts, Vācu valodas līmeņa A1.2 kursi. 

Stažēšanās 

(pilsēta, valsts, iestāde, 

veicamā darbība, periods) 

- 

Saņemtie apbalvojumi  

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 

numurs, datums 

Barikāņu piemiņas zīme 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda latvieńu 

Citu valodu pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Raks

tīšan

a 

Eiropas līmenis (*)  Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  

Krievu valoda   C2  C2  C2  C2  C1 

Angļu valoda   C2  C2  C1  B1  B1 

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


 

Aleksandra Ivanova dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

ALEKSANDRS IVANOVS dzimis 1964.gada 13.janvārī, dzīvo Atmatas ielā 15 - 31 

Daugavpilī, LV-5410, tālr. 5440143 

p.k. 130164-10227 

 

IZGLĪTĪBA UN  

ZINĀTNISKIE GRĀDI 

Dr. hist. 1993 Promocijas darbs “Padomju nacionālā politika 

un starpnacionālās attiecības Baltijā 40.- 

80.gadu ārzemju historiogrāfijā angļu valodā” 

 

 aspirantūra 

1987-1991 

Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un 

filozofijas fakultāte 

 augstākā 

1981-1986 

Maskavas Valsts vēstures arhīvu institūts, 

Vēstures arhīvu fakultāte, vēsturnieks - 

arhivārs 

 vidējā 1981 Daugavpils 9. vidusskola 

 

 

DARBA PIEREDZE Kopń 2013.g. 

novembra 

profesors 

Daugavpils Universitāte, Humanitārā 

fakultāte, Vēstures katedra. Vienības ielā 13, 

Daugavpils, LV-5401 

Kopń 2012.g. 

februāra 

vadońais 

pētnieks 

Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas 

zinātniskais institūts. Atbrīvońanas aleja 90, 

Rēzekne, LV-4601 

2007–2013 

profesors 

Daugavpils Universitāte, Latgales Pētniecības 

institūts.  

2003–2007 

asociētais 

profesors 

Daugavpils Universitāte, Humanitārā 

fakultāte, Vēstures katedra.  

1996–2003 

docents 

Daugavpils Universitāte, Humanitārā 

fakultāte, Vēstures katedra 

1996 

lektors 

Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, 

Humanitārā fakultāte, Vēstures katedra 

1987–1991 

vecākais 

laborants 

Daugavpils Pedagoģiskais institūts, Politiskās 

teorijas un vēstures katedra 

1986–1987 

arhivārs 

 

Daugavpils Valsts zonālais arhīvs 

ZINĀTNISKĀS 

PUBLIKĀCIJAS (skaits): 

Monogrāfijas  5 

Raksti zinātniskajos ņurnālos un rakstu krājumos 92 

Konferenču tēzes 25 

Mācību līdzekļi  5 

Metodiskie raksti  1 

Recenzijas  7 



NOZĪMĪGĀKĀS PUBLIKĀCIJAS 

1. Ivanovs A. “Sovietization of Latvian Historiography 1944 – 1959: Overview.” In: 

The Hidden and Forbidden History of Latvia under Soviet and Nazi Occupations 

1940 – 1991. Rīga, 2005. Pp. 256-270, 349-356. 

2. Ivanovs A. “1905. gada revolūcija Latvijā: Historiogrāfisks apskats.” Grām.: 1905. 

gads Latvijā: 100. Rīga, 2006. 73. – 111. lpp. 

3. Ivanovs A. „Zespół dokumentów „Moscowitica – Ruthenica” w Łotewskim 

Państwowym Archiwum Historycznym.” Zapiski Historyczne. Toruń, 2006, tom 

LXXI, Zeszyt 2-3. S. 125-143. 

4. Ivanovs, A. “Historiogrāfija kā reģionālās identitātes balsts: ieskats Latgales 

historiogrāfijā.” Latvijas Vēsture. 2008. Nr. 3 (71): 98–112.  

5. Ivanovs, A. „Latvijas vēsture 20. gadsimta 60. gados–80. gadu vidū: izpētes gaita un 

rezultāti (historiogrāfisks apskats).” Grām.: Baltijas reģiona vēsture 20. gadsimta 

40.–80. gados (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 24.sēj.). Rīga, 2009. 188.–241. 

lpp. 

6. Ivanovs, A., Kuzņecovs, A. Smoļenskas–Rīgas aktis: 13.gs.–14.gs. pirmā puse: 

Kompleksa Moscowitica – Ruthenica dokumenti par Smoļenskas un Rīgas attiecībām 

= Иванов А., Кузнецов А. Смоленско-рижские акты: XIII в. – первая половина 

XIV в.: Документы комплекса Moscowitica – Ruthenica об отношениях 

Смоленска и Риги. [Rīga], 2009. 768 lpp. (Vēstures Avoti, 6. sēj.). 

7. Ivanovs, A. „Historiografie des Holocaust in Lettland.“ In: S. Karner, Ph. Lesiak, H. 

Strods, Hg. Österreichische Juden in Lettland: Flucht – Asyl – Internierung. 

Innsbruck; Wien; Bozen: Studien Verlag, 2010. S. 199–221. (Veröffentlichungen des 

Ludwig Boltzmann-Instituts fürKriegsfolgen-Forschung. Band 16).  

8. Иванов А. С., Кузнецов А. М. „Договор неизвестного смоленского князя XIII 

в.” В кн.: Проблемы источниковедения. Вып. 2 (13) / Институт всеобщей 

истории Российской академии наук; отв. ред. С. М. Каштанов. Москва: Наука, 

2010. С. 136-182. 

9. Ivanovs, A. „Latvija Otrajā pasaules karā: izpētes gaita Latvijas jaunāko laiku 

historiogrāfijā, izpētes rezultāti un perspektīvas”. Grām.: Otrais pasaules karš un 

Latvija: Notikumi un sekas, 20. gadsimta 40. – 60. gadi (Latvijas Vēsturnieku 

komisijas raksti, 27. sēj.). Rīga: Zinātne, 2011. 15.-46. lpp. 
10. Ivanovs, A. „Datortehnoloģijas vēstures avotu reprezentācijā, edīcijā un avotpētnieciskajā kritikā”. 

Latvijas Vēstures Institūta Ţurnāls. 2012. Nr. 4 (85). 5.-31. lpp.  

11. Варфоломеев А. Г., Иванов А. С. Компьютерное источниковедение. 

Семантическое связывание информации в репрезентации и критике 

исторических источников. Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2013. 202 c.  

12. Varfolomeyev, A., Ivanovs, A. “Representation of Historical Sources on the 

Semantic Web by Means of Attempto Controlled English.” In: P. Klinov, D. 

Mouromtsev, eds. Knowledge Engineering and the Semantic Web, KESW 2013. 

(Communications in Computer and Information Science 394). Heidelberg; New 

York; Dordrecht; London: Springer, 2013. Pp. 177-190. CCIS is abstracted/ indexed 

in Scopus. 

AKADĒMISKIE 

KURSI: 

Ievads historiogrāfijā. 19.-20.gs. historiogrāfija. Avotu mācība. 

Arhīvistikas pamati. Arheogrāfija. Reģionālisma problēma vēstures 

izpētē. Etnopolitika. Mūsdienu vēstures metodoloģijas 

avotpētnieciskā paradigma. Datortehnoloģijas vēstures avotu 

reprezentācijā, izpētē un edīcijā. Vēsturiskā diplomātika. 

 

Kvalifikācijas 

celńana: 

Lekcijas un praktikums „Технологии Semantic Web в 

публикациях памятников письменности и исторических 

источников” (8 stundas) Petrozavodskas Valsts universitātē 4. 

starptautiskās zinātniskās konferences „Informācijas tehnoloģijas un 

rakstītais mantojums: El’Manuscript-2012” 2012. g. 3.–8. septembrī, 

Petrozavodska, Krievija) ietvaros. 



 

Citas aktivitātes: 

- Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta izdotā 

ņurnāla „Latvijas Vēstures Institūta Ņurnāls” redkolēģijas 

loceklis; 

- Ņurnāla „Latvijas Arhīvi” redakcijas padomes biedrs; 

- Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas un Latvijas Valsts 

vēstures arhīva turpinājumizdevuma „Vēstures Avoti” 

Redakcijas padomes biedrs;  

- DU HF ņurnāla “Humanitāro Zinātņu Vēstnesis” 

redkolēģijas biedrs; 

- DU SZF ņurnāla „Sociālo Zinātņu Vēstnesis” redakcijas 

kolēģijas loceklis; 

- Starptautiskās asociācijas “Association for History & 

Computing” Starpreģionu organizācijas biedrs; 

- Latvijas Arhīvistu biedrības loceklis. 

-  

- Latvijas Vēsturnieku komisijas loceklis; 

- Latvijas un Krievijas kopīgās vēsturnieku komisijas loceklis. 

 

 LZP eksperts vēstures nozarē (2012. – 2015.g.) 

 Latvijas Universitātes Vēstures profesoru padomes loceklis 

 DU vēstures doktora studiju programmas „Historiogrāfija un 

vēstures palīgzinātnes” direktors (no 2010.g.). 

 RA Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju 

programmas „Arhīvniecība” (47322) direktors (no 2012.g.). 

 

 

2013. g. 30.oktobrī 

Aleksandrs Ivanovs 

Zinātniskās pētniecības darbības virzieni: 

 

 20. gadsimta Latvijas vēstures historiogrāfija; 

 Datortehnoloģijas vēstures pētniecībā un vēstures avotu edīcijā; 

 Reģionālās vēstures metodoloģija un Latgales vēstures problēmas: 

 Avotu mācība un vēstures palīgzinātnes (metodoloģija, teorija un prakse); 

 Arheogrāfija un viduslaiku vēstures avotu edīcija; 

 Zinātniskās periodikas rediģēńana. 
 





4.3. Darba devēju aptaujas anketas paraugs  

        Studiju programmas direktora aptauja  par Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā 

bakalaura studiju programmas “Vēsture” absolventu –  speciālistu  zināšanām, prasmēm 

 un  profesionālo kompetenci 

Zināšanas, prasmes,  

Kompetences 

Ļoti augsts 
 

 

Augsts Apmierinošs 
 

Zems 
 

Ļoti zems 
 

Nevaru  

novērtēt 

Intereses un zināńanas 

vēsturē un kultūras 

vēsturē 

      

Atvērtība inovācijām un 

jaunu darba uzdevumu 

veikńanai 

      

Lietotāju, apmeklētāju 

apkalpońana 
      

Darbs ar elektronisko 

katalogu un 

datubāzēm 

      

Darbs ar fondu/ 

krājuma materiāliem 
      

Inovāciju un jaunu 

sadarbības ar sabiedrību 

formu/ pakalpojumu 

ievieńana 

      

Komunikācijas 

prasmes, saskarsme ar 

kolēģiem 

      

Atbildība par 

uzticētajiem 

pienākumiem, prasme 

strādāt patstāvīgi 

      

Prasme prezentēt un 

argumentēt savu 

viedokli 

      

Spēja plānot un 

organizēt darba laiku 
      

Nozares normatīvo 

dokumentu pārzināńana 
      

Projektu izstrāde un 

vadība 
      

Vēlme apgūt jaunas 

zināńanas un pielietot 

tās praksē (kursu 

apmeklēńana, tālākās 

studijas) 

      

Sveńvalodu zināńanas       

Datorprasme  

 

     

Citas (kādas?)       

1. Kādas ir svarīgākās prasības, kas tiek izvirzītas, pieņemot darbā jaunus darbiniekus Jūsu 

vadītajā institūcijā? 

 

2. Kam, jūsuprāt, jāpievērń lielāka vērība jauno vēsturnieku lietińķo prasmju 

nodrońināńanā augstskolas studiju procesā?  



 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

  



 

  





 

  





 

  





 

  





 

  



….PIELIKUMS  
 

Profesionālā maģistra studiju programma 

 “ARHĪVNIECĪBA” 

kods 47322 

pilna laika klātienes studiju plāns  

 

Modulis 

 

Studiju kursi 

Kredītpunktu skaits  

Pārb. 

forma 

Akadēmiskais 

personāls 1.sem 2.sem 3.sem 4.sem 

Nozares teorijas modulis (16 KP) 

 

      

Arhīvniecības tradicionālie 

aspekti un novitātes 

Arhīvzinātne, tās aktuālās problēmmas 4/3*    E Dr.hist. vad.pētnieks A.Ivanovs 

 Latvijas varas, pārvaldes un tiesību vēsture 2/0*    DI Mg.hist. lektors P.Kivrāns 

 Arheogrāfija  2   DI Dr.hist. vad. pētnieks A.Ivanovs 

 Pētnieciskā darba metodoloģija un metodika  2   DI Dr.hist. vad. pētnieks A.Ivanovs 

 Vadības teorija un arhīva darba 

menedņments 

2    E Mg.prof. hist. viesdocente G.Gorbunova 

 Globālās komunikatīvās sistēmas un 

starpkultūru komunikācija 

 2 1  DI Mg.paed., Mg.hist. lektore V.Čakńa  

Mg.hist. lektors  P.Kivrāns 

Maģistra pārbaudījumi Valsts eksāmens    2 E  

 Maģistra darbs    18 E  

        

Profesionālās specializācijas 

modulis (I) 

Obligātā izvēle (10KP)       

Arhīvists un sabiedrība Dokumentu pārvaldība 4/3*    E Mg.arhiv. vieslektore V.Kravčenko,  

Mg.oec. lektore  A.Puzule,  

 Dokumentu sistematizācija  2   DI Mg.arhiv. vieslektore  V.Kravčenko 

 Dokumentu preventīvā aizsardzība  2   E Mg.chem. viesdocente  I.Sprūdņa 

 Profesionālā ētika   2  I Mg.paed., Mg.hist. lektore V.Čakńa  

        

 Ierobežotā izvēle (5KP)       

 Autortiesības, administratīvās un pańvaldību 

tiesības arhīvista darbā 

  3*  DI Mg.soc.sc., Mg.iur. lektore I.Krampuņa 

 Arhīvpedagoģija   2  I Mg.arhiv. vieslektore S.Romanovska 

 Projektu vadība    1  I Mg.philol. vieslektore I.Dukaļska 

 Lietińķā komunikācija un etiķete   2  I Dr.oec.docente I.Arbidāne 

 Socioloģiskie pētījumi arhīva darbā   1  I Mg.prof.phil. Mg.paed. vieslektore V.Korkla 



Profesionālās specializācijas 

modulis (II) 

10 KP       

Digitāli arhīvi Datu kvalitāte  2   DI Dr.sc. comp. asoc.viesprofesore  A.Jansone 

 Elektronisko dokumentu informācijas 

sistēmas 

  3  E Dr.sc.ing. asoc. profesors P.Grabusts 

 Prasību specificēńana un modelēńana 

elektronisko dokumentu sistēmās 

  3  E Dr.sc. comp. profesors A.Teilāns 

 Digitāli arhīvi un arhīva dokumentu 

popularizēńanas problēmas 

 2   DI Dr.hist. vad. pētn. A.Ivanovs 

        

Prakses modulis 16/24* KP       

 Arhīva darba prakse * 8*    DI Mg.arhiv. vieslektore K.Abricka 

 Profesionālā prakse I 4    DI Mg.arhiv. vieslektore K.Abricka 

 Profesionālā prakse II  6   DI Dr.hist. vad. pētnieks A.Ivanovs 

 Pētnieciskā prakse   3  DI Dr.hist. vad. pētnieks  A.Ivanovs 

 Kvalifikācijas prakse   3  DI Dr.hist. vad. pētnieks  A.Ivanovs 

        

Bŗīvās izvēles kursi 4**  KP       

 Vēstures palīgdisciplīnas 2    I Mg.hist. lektors  P.Kivrāns 

 Vēsturiskie dokumenti arhīvos  2    I Dr.hist. vad. pētnieks A.Ivanovs 

 Arhīvi Latvijā un pasaulē 2    I Mg.hist. lektors  P.Kivrāns 

 Paleogrāfija 2    I Dr.hist. vad. pētnieks A.Ivanovs 

 Digitālo bibliotēku izveidońana ar MS 

Visual Studio 

2    I Mg.sc.ing. lektors A.Zorins  

 

 Citu RA katedru piedāvātie studiju kursi       

 Kopā 80 KP 20 20 20 20   

* studējošajiem bez darba pieredzes 

**jāizvēlās tikai studējošajiem ar darba pieredzi 

 

 

 

 

 



 


