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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 kopš 

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

profesionālā maģistra studiju programma „Arhīvniecība”, studiju virziens pēdējā izvērtējumā 

akreditēts uz sešiem 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 Nacionālais attīstības plāns (2014–2020), 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, Ministru kabineta noteikumi Nr. 1234 „Latvijas 

Nacionālā arhīva nolikums”, Ministru kabineta noteikumi Nr. 748 „Dokumentu un arhīvu 

pārvaldības noteikumi”, Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020. gadam, Mūžizglītības 

politikas pamatnostādnes (2007–2013), Mūžizglītības memorands, RA Satversme un citi iekšējie 

normatīvie akti, kā arī Rēzeknes pilsētas attīstības programma 2014.–2020. gadam.  

SV stratēģiskais mērķis ir nodrošināt studējošajiem 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 saistošu studiju programmu piedāvājumu gan Latvijas un it sevišķi 

reģiona iedzīvotājiem, gan ārzemju studentiem (esošās studiju programmas satura un studiju 

rezultātu pilnveide; vidusskolu absolventiem pievilcīgas bakalaura programmas izveide; 

studiju procesa nodrošināšana svešvalodā); 

2. Pilnveidot akadēmiskā personāla zinātnisko potenciālu, nodrošinot tā pārnesi uz akadēmisko 

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

intensīva apguve, personāla zinātniskās izaugsmes veicināšana (studijas doktorantūrā, 

zinātnisko pētījumu publicitātes veicināšana), esošo sadarbības formu pilnveide un 

paplašināšana starptautiskā līmenī). 



SV stratēģiskais mērķis un uzdevumi cieši 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. Šobrīd Latvijā tā ir vienīgā studiju programma, kura nodrošina šādas kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošanu.  

SV attīstību un perspektīvo nozīmi Latvijā būtiski ietekmē kopš 2011.g. spēkā esošais Arhīvu 

likums, kura mērķis – nodrošināt nacionālā dokumentārā mantojuma veidošanu, izvērtēšanu, 

saglabāšanu, pieejamību un izmantošanu, īstenojot valstī atbilstošu dokumentu un arhīvu 

pārvaldību. Rezultātā Latvijā tiek nostiprināta vienota dokumentu un arhīvu pārvaldības sistēma, ko 

pārzina Latvijas Nacionālais arhīvs (turpmāk – LNA). SV ciešā sadarbība ar LNA (noslēgtie 

sadarbības līgumi, vadošo darbinieku iesaiste gan profesijas standarta izstrādē, gan studiju procesā 

(lekciju lasīšana, līdzdalība valsts pārbaudījumu komisijas darbā u.c.) u.tml.) ļauj secināt, ka likumā 

paredzētajā arhīvu darbinieku sertifikācijā studiju programmas absolventi spēs demonstrēt 

atbilstošu profesionālo kompetenci. 

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

strādājošo izglītības problēma. Gandrīz visiem Latvijas Nacionālajā arhīvā strādājošajiem 

ierēdņiem (119 cilvēki) ir augstākā izglītība; tajā pašā laikā tikai 44% citiem arhīva darbiniekiem 

(kopumā 302 cilvēki) ir augstākā izglītība (LNA 2013. gada publiskais pārskats). Šis fakts vēlreiz 

aktualizē SV atbilstošas bakalaura programmas veidošanas nepieciešamību. RA šīs problēmas 

risināšanas nolūkā, lai nodrošinātu dažādu, arhīva darbības īstenošanā svarīgu nozaru speciālistu 

ienākšanu arhīvniecības jomā, plāno veikt izmaiņas īstenotās programmas uzņemšanas noteikumos.  

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

arī institūciju arhīvos strādājošo vecums. Pēc LNA datiem, visvairāk Latvijas Nacionālajā arhīvā 

strādājošo ir vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem (LNA 2013. gada publiskais pārskats). Līdz ar to 

arī šie darbinieki izglītību lielākoties ir ieguvuši pirms 1991.g. Tas iezīmē nepieciešamību: 1) 

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

līmeni. 



Trešā aktuālā Latvijas attīstības 21.gadsimtā iezīme – intensīva iesaistīšanās vienotajā 

elektroniskās informācijas tīmeklī. 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 

dokumentu un arhīvu pārvaldība ir tikai papildfunkcija, secināms, ka tieši kvalificēti šīs nozares 

darbinieki spētu nodrošināt šo funkciju pilnvērtīgu īstenošanu valstī atbilstoši spēkā esošo 

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

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

īstenošana piedāvājot elektronisko dokumentu un digitālo arhīvu pārvaldības moduli, plašāka 

zinātniskās pētniecības darba attīstība nolūkā piedāvāt inovatīvas pieejas arhīvu un dokumentu 

pārvaldības kvalitātes nodrošināšanai.  

 

3. Studiju virziena attīstības plāns 

Studiju virziena “Informācijas un komunikācijas zinātnes” attīstības plāns līdz 2019*. g. 

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

1.  Jaunu studiju 

programmu veidošana 

-Akadēmiskās bakalaura studiju 

programmas „Lietišķā vēsture” 

izveidošana, studiju pēctecības 

nodrošināšanai; 

-Reflektantu loka paplašināšana, lai 

nodrošinātu starpnozaru kompetenci 

arhīvista darbā programmas absolventiem 

No 2014./2015.st.g 

 

 

 

2.  Akadēmiskā personāla 

piesaiste un plānošana 

-Vēlētā personāla skaita palielināšana (2 

docētāji ar doktora zinātnisko grādu jomā 

vai vismaz 2 doktoranti);  

-Turpināt viesdocētāju iesaisti studiju 

kursos, kurus nevar nodrošināt vēlētais 

akadēmiskais personāls (maģistru – 

programmas absolventu un darba tirgus 

profesionāļu iesaistīšana studiju procesa 

nodrošināšanā): Mg.hist. G.Gorbunova - 

arhīva darba menedžments; Mg.arhiv. 

S.Romanovska – arhīvpedagoģija;  

2015./2016.st.g. 

 

 

No 2013./2014.st.g 

3. Ārzemju studenti (cik 

un kādi) 

Katru studiju gadu vismaz trīs studenti no 

Vidusāzijas, Aizkaukāza u.c.  

 

Katru studiju 

gadu, sākot ar 

2015./2016.st.g.  

4. Materiālā bāze Atjaunināt esošās elektronisko datu 

bāzes;  

mācību un zinātniskās literatūras 

iepirkumi (reizi gadā) 

Katru studiju 

gadu, sākot ar 

2014./2015.st.g.  

5. E studijas e-studiju kursu sagatavošana modulī 

„Digitālo dokumentu un elektronisko 

2015./2016.st.g. 



arhīvu pārvaldība” piedāvāšanai 

tālmācībām 

6. Pētniecība  -e-žurnāla izveidošana studējošo pētījumu 

(maģistra darbu) izvilkumu publicēšanai 

RA virtuālajā vidē (internetā). 

-Studējošo maģistra pētījumu 

kopsavilkumu krājuma sagatavošana un 

izdošana. 

2014./2015.st.g. 

 

 

Reizi 2 gados,  

sākot ar 2015.g 

7. Sadarbība ar citām 

Latvijas un ārzemju 

augstskolām  

- Latvijas Universitāte (studējošo 

zinātniskās konferences; semināri 

sadarbībā ar Latvijas Nacionālo arhīvu); 

-Daugavpils Universitāte,  

Studentu un akadēmiskā personāla 

apmaiņa, piedalīšanās savstarpējās 

zinātniskās aktivitātēs (konferences, 

projekti); 

-ERASMUS+ ietvaros noslēgt līgumu par 

sadarbību ar Leidenes universitāti 

(Nīderlande).  

No 2013./2014.st.g 

8. Aktivitātes 

mūžizglītībā  

Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo arhīvu 

izstrādāt un īstenot kursus arhīvistiem u.c. 

interesentiem par aktuālām novitātēm 

arhīvu un dokumentu pārvaldībā. 

No 

2015./2016.st.g. 

*2019.g. plānota studiju virziena kārtējā akreditācija  
 

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 esošās tendences Latvijas arhīvu 

sistēmā strādājošo darba ņēmēju vecuma un izglītības līmeņa dinamikā (daži aspekti skatīti šī 

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

aptaujas analīzi), kas norāda uz valsts iestādēs strādājošo darbinieku profesionālās kompetences 

dokumentu pārvaldībā pieauguma aktualitāti, varam secināt, ka studējošie spēj un arī turpmāk spēs 

sekmīgi iekļauties darba tirgū. 2013./2014.st.g. programmu absolvēja 5 maģistrantes, četras strādā 

(3 pašvaldības iestādēs, 1 privātā uzņēmumā), viena uzsākusi studijas Lietuvā.  

 

4.2. Darba devēju aptaujas rezultāti 

Lai novērtētu studiju kvalitāti un nostiprinātu absolventu konkurētspēju darba tirgū, regulāri 

tiek pētīts darba devēju viedoklis par absolventu kompetenci, par sadarbības iespējām profesionālās 



kompetences attīstībā, kā arī aktualitātēm darba tirgū. Šim nolūkam  tiek veiktas darba devēju 

aptaujas, gan organizētas diskusijas klātienē (studiju kursu docēšana, darbs valsts pārbaudījumu 

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

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

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

profesionālā kompetence prakses laikā. Tā 2013.gadā, strādājot pie arhīvista profesijas standarta, 

izvērsti tika apspriests maģistra studiju programmas „Arhīvniecība” saturs, analizēti gan 

programmas, gan atsevišķu studiju kursu studiju rezultāti, kas tika koriģēti atbilstoši standarta 

prasībām. LNA direktore M.Sprūdža atkārtoti uzsvēra, ka šobrīd Latvijas Nacionālajā arhīvā 

aktualizējas pieprasījums pēc arhīvistiem, kam ir laba sagatavotība arī tiesību zinātnes vai 

informācijas tehnoloģijās. Tas vēlreiz nostiprina pārliecību ,ka nepieciešams paplašināt reflektantu 

loku, iekļaujot tās personas, kam nav darba pieredzes arhīvā, bet jau ir iegūta bakalaura izglītība 

tiesību zinātnēs vai IT. Rezultātā uz esošās bakalaura izglītības bāzes attīstot arhīvista profesionālo 

kompetenci, darba tirgū ienāktu darba ņēmēji, kas būtu gatavi darboties arhīviem aktuālās, 

specifiskās jomās. 

Darba devēju aptaujas ietvaros 2013./2014.st.g. visiem darba devējiem tika izsūtītas 

aptaujas anketas (skat. 4.3.pielikumu). Tika saņemtas atbildes no četriem darba devējiem (aptaujas 

rezultāti glabājas RA Humanitāro zinātņu katedrā). 

Darba devēji pozitīvi novērtēja pie viņiem strādājošo absolventu zināšanas un patstāvību. Visi 

četri darba devēji norādījuši, ka absolventes sekmīgi veic savus profesionālos pienākumus (divas no 

viņam turpina darbu savā profesijā, kas nav tieši saistīta ar dokumentu pārvaldību, bet vienai šobrīd 

jau uzticēti papildpienākumi kā konsultantam iestādes dokumentu apritē). Respondenti apliecina, ka 

absolventes kvalitatīvi pilda savus pienākumus.  

 

5. Studiju virziena SVID analīze 

Studiju virziena izvērtējums  

Stiprās puses Vājās puses 

 Programmā studējošajiem raksturīgs augsts 

studiju motivācijas līmenis; 

 Studējošajiem ir iespēja iziet praksi visu līmeņu 

arhīvos: LNA struktūrvienībās, institūciju arhīvos, 

privātos arhīvos (sadarbības līgumi); 

 Nostiprinās sadarbība ar LNA struktūrvienībām; 

 Studiju rezultāti balstās profesijas standarta un 

darba tirgus aktuālajās prasībās; 

 Programmā regulāri tiek veiktas inovatīvas 

 Izglītības virzienu pārstāv tikai viena studiju 

programma; 

 Neizvērsts akadēmiskā personāla pētījumu 

apjoms arhīvniecības jomā; 

 Nav izvērsta studējošo pētnieciskā aktivitāte; 

 Neliels zinātnieku ar doktora grādu skaits, kuri 

specializējušies ar arhīvniecību saistītajās jomās; 

 Ierobežotas finansiālas iespējas studiju procesā 

iesaistīt ārvalstu akadēmisko personālu; 



izmaiņas (izvēles daļā iekļauti digitālās 

arhīvniecības studiju kursi u.c.); 

 Stabila akadēmiskā sadarbība ar Viļņas 

Nacionālo arhīvu (Lietuva), attīstās sadarbība ar 

Narvas arhīvu (Igaunija); 

 Pilnveidojas docētāju svešvalodu zināšanas – 

studiju kursu docēšana angļu valodā; 

 Darba devēju (LNA) ieinteresēta attieksme 

studējošo pētniecisko ieceru atbalstīšanā (ieteikumi 

publicēt tos nozares žurnālā „Latvijas Arhīvi”);  

 Studējošie pētniecībai izvēlas nozarē šobrīd 

aktuālas un inovatīvas problēmas (piem., arhīva 

dokumentu uzkrāšanas problēmas; dokumentu 

izvērtēšanas jautājumi; nacionālā dokumentārā 

mantojuma popularizācija; dokumentu edīcijas 

metodoloģija, metodika un tehnika; elektroniskie 

dokumenti; semantiskā anotēšana; u.c. 

 

 Nav nostabilizējusies sadarbība ar institūciju 

arhīviem, privātiem arhīviem un muzejiem; 

 Pietrūkst mērķtiecīgas inovatīvas sadarbības ar 

darba devējiem (kopīgi semināri, iepazīstināšana ar 

pētniecības rezultātiem u.tml.). 

Iespējas Draudi 

 Pieaugošs pieprasījums pēc arhīvu un 

dokumentu pārvaldības speciālistiem darba tirgū; 

 Programmas esošās kapacitātes izmantošana 

reflektantu loka paplašināšanai (iekļaujot IT, tiesību 

zinātņu u.c. sociālo zinātņu bakalaura studiju 

programmu absolventus) ar mērķi nodrošināt 

absolventu konkurētspēju darba tirgū, kā arī veicināt 

viņu specializāciju nozarē; 

 Nozares radniecīgo jomu institūciju (pašvaldību 

iestādes, bibliotēkas, privātie muzeji utml.) 

ieinteresētība sadarbībā; 

 SV pievilcība potenciālajiem studentiem no 

ārzemēm; 

 Vispārēja nepieciešamība arhīvzinātnes 

spēcināšanā reģionā (Latvijā un Baltijā). 

 studējošo skaita kritums demogrāfisko un sociālo 

procesu ietekmē; 

 centralizācijas draudi augstākajā izglītībā, 

budžeta 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 novērtēšanas sistēmā (2005) atbilst ENQUA 

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

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

uzņemšanas stratēģiju un taktiku, studentu sasniegumu vērtēšanas kritērijus, metodes un 

uzraudzību, studiju procesa organizāciju, programmu un piešķiramo grādu apstiprināšanu, 

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

vērtēšanā un pilnveidē, akadēmiskā personāla kvalitātes nodrošināšanu (vērtēšanu, kontroli, 



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

programmām un piešķiramajiem grādiem. Studiju kvalitātes izvērtējumā piedalās visas ieinteresētās 

puses (studējošie, akadēmiskais, administratīvais personāls, darba devēji). Izvērtējot iepriekšējā 

studiju gada rezultātus, tiek noteikti aktuālie uzdevumi Studiju kvalitātes sistēmas pilnveidošanai. 

SV iekšējās kvalitātes nodrošināšana sistēma balstās uz kopējo RA 2005. gadā izstrādāto 

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

 SV iekšējās kvalitātes nodrošināšanas prioritārie aspekti ir:  

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

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

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

3. Sadarbība ar studējošajiem, absolventiem un darba devējiem studiju virziena darbības un 

attīstības izvērtējumā.  

4. Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kvalitātes nodrošināšana.  

SV pārvaldību veic Informācijas un komunikācijas zinātņu studiju virziena padome: 

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

direktors;  

 Valda Čakša – lektore, studiju kursu „Profesionālā ētika”, „Globālās komunikatīvās 

sistēmas un starpkultūru komunikācija” docētāja; 

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

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

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

programmas “Arhīvniecība” absolvents;  

 Ināra Juškeviča – LNA Cēsu Zonālā valsts arhīva vecākā eksperte;  

 Anda Opoļska – profesionālā maģistra studiju programmas “Arhīvniecība” absolvente;  

 Svetlana Romanovska – profesionālā maģistra studiju programmas “Arhīvniecība” 

absolvente, studiju kursa „Arhīvpedagoģija” docētāja; 

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

SV padomes sastāvs veidots, ņemot vērā visu studiju procesa kvalitātes nodrošināšanā iesaistīto 

pušu pārstāvniecību. SV Padomes funkcijas koncentrētas uz studiju virziena attīstības analīzi, 

virziena atbilstību RA darbības un attīstības stratēģijai, saskaņotību ar vadošajiem Latvijas un 

Latgales reģiona plānošanas dokumentiem, studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu 

pašnovērtējuma ziņojumu sagatavošanu un izvērtējumu, rezultātā nodrošinot iespēju ierosināt 

būtiskas izmaiņas virzienam atbilstošajās studiju programmās.  

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


 

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

nodrošinājums 

7.1. Studiju virzienam pieejamie finanšu resursi 

 

Studiju procesa veiksmīgai nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola (RA) izmanto gan valsts 

budžeta dotāciju, gan privātos līdzekļus. Kopš Rēzeknes Augstskolas dibināšanas 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 budžetā tiek plānoti izdevumi. Izdevumu galvenās pozīcijas 

ir: 

 personāla atlīdzība,  

 telpu uzturēšanas izdevumi un komunālie maksājumi,  

 mācību procesa materiālie izdevumi,  

 jaunu iekārtu iegāde,  

 telpu pārbūve un remonti. 

Plānojot studiju virzienu izmaksas, studiju programmu realizācijai tiek piešķirts valsts budžeta 

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 

nodrošināta stabila studiju programmu kvalitāte. 

SV pieejamie finanšu resursi 2013.g.:  

 

Gads 

Ieņēmumu veids 

2013.gads  

EUR 

% 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 27 817 89 

Studiju maksas ieņēmumi  1 138 4 

ERASMUS LLP projekts 2 160 7 

KOPĀ 31 115   100 

 

 

 



7.2. Studiju virziena materiāltehniskais nodrošinājums 

 

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

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

īstenošanai nepieciešamā materiāli tehniskā bāze tiek nepārtraukti atjaunota un pilnveidota. Kopš 

2013.gada decembra studiju process tiek īstenots renovētajā studiju korpusā. Renovētā korpusa 

kopējā platība ir 4844,5 m
2
, no kuriem 1398,2 m

2 
 ir auditorijas, 505,9 m

2
 docētāju telpas, 247,6 m

2 

studentu papildus telpas. Renovācijas procesā ēka tika pilnīgi pielāgota cilvēkiem ar speciālajām 

vajadzībām – uzstādīti divi lifti, viens invalīdu pacēlājs, katrā stāvā ir uzbūvētas speciālas WC 

telpas. Visās auditorijās veikts remonts, telpas ir aprīkotas ar atbilstošām mēbelēm un tehnisko 

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

interaktīvā tāfele). Fakultātes telpās un studentu dienesta viesnīcā ir pieejams bezmaksas bezvadu 

internets. 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 nodrošināta pieeja arī 

cilvēkiem ar speciālajām vajadzībām. 

Studiju procesa un darba  nodrošināšanai Rēzeknes Augstskolā iegādātas sekojošās materiālās 

vērtības: 

Iekārtu nosaukums Kopējā vērtība EUR 

Laboratorijas iekārtas 3863.80 

Saimniecības inventārs 83319.12 

Auditoriju mēbeles 95522.44 

Datortehnika 228963.99 

KOPĀ 411669.35 

 

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

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

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

datortehniku un pieeju Internetam. 

RA bibliotēka atrodas Atbrīvošanas alejā 115, k-4. (jaunuzceltajā Inženieru fakultātes 

korpusā, kas ekspluatācijā nodots 2014. g. vasarā), kur lietotājiem ir iespēja izmantot gan lasītavu, 

gan mājas abonementu. RA bibliotēka ir akreditēta 2006. un 2011.gadā. 

Bibliotēkas kopējais krājums ir 62 tūkstoši informācijas vienību. Gada laikā bibliotēkas fonds 

papildinās vidēji ar 1000 jaunu dokumentu. Informāciju par katra mēneša jaunieguvumiem var atrast 



Rēzeknes Augstskolas mājas lapā Internetā vai aplūkojot jauno grāmatu un periodisko izdevumu 

stendus bibliotēkā. 

Lasītavās lietotājiem tiešsaistē ir pieejami laikraksti “Dienas Bizness”, “Latvijas Vēstnesis” 

(arī arhīva materiāli), „Jurista Vārds” un žurnāli „Kapitāls” un iFinanses, Letonikas datu bāze, kā 

arī LR normatīvo aktu pilnu tekstu datu bāze NAIS. Bibliotēka abonē EBSCO, ScienceDirect un 

Scopus datu bāzes, kuras ir pieejamas no visiem augstskolas datoriem. 

2013./2014. studiju gadā bibliotēkā bija iespēja izmantot šādas izmēģinājuma datu bāzes: 

• ENCYCLOPÆDIA Britannica datu bāzes bezmaksas izmēģinājumu no 18.09.2013. līdz 

31.12.2013. 

• MYBRARY (www.mybrary.ru) tiešsaistes biznesa e-grāmatu datubāze krievu valodā pieejama 

no 14.10.2013. - 13.11.2013. 

• Taylor&Francis Group e-grāmatu www.tandfebooks.com datu bāzes izmēģinājums no 

21.10.2013. līdz 18.12.2013. 

• World Scientific datu bāzes izmēģinājums no 03.02.2014. līdz 02.03.2014. 

• Cambridge University Press e-grāmatu datu bāzes izmēģinājums 01.02.2014. līdz 30.03.2014. 

• Sage Knowledgee-grāmatu un uzziņu izdevumu datubāzes izmēģinājums 13.05.2014. līdz 

12.06.2014. 

Informācijas un komunikācijas, sociālo un humanitāro zinātņu nodrošinājums ar grāmatām 

(eksemplāru skaits): 

Ģeogrāfija. Biogrāfijas. Vēsture – 4081 eks. Tai skaitā: Vēstures zinātne. Vēstures 

palīgdisciplīnas (klasificē arī arhīvniecību) – 187 eks. Novadpētniecība – 401 eks. Ģeogrāfija – 688 

eks. Muzeji. Kolekcijas – 31 eks. Komunikācijas socioloģija – 47 eks. Menedžments – 177 eks. 

Filozofija. Psiholoģija – 4127 eks. Sabiedriskās zinātnes – 17605 eks. Tai skaitā: Demogrāfija. 

Socioloģija. Statistika – 1795 eks. Ekonomika – 6446 eks. Tiesības. Juridiskas zinātnes – 3167, 

Izglītība – 4994 eks. Bez tam: Vispārīgā metodoloģija. Pētījumu, meklējumu un diskusiju 

zinātniskās un tehniskās metodes - 52 eks. Bibliogrāfija un Bibliotēkas. Bibliotēkzinātne - 60 eks.  

Sabiedrisko zinātņu teorija un metodes – 57 eks. Lietvedība – 345 eks. 

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).  

http://www.mybrary.ru/
http://www.tandfebooks.com/


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

literatūras izdošanu, bet arī piedāvā kopēšanas, skenēšanas, printēšanas, iesiešanas, apdrukas u.tml. 

darbus. 

 

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.) Šo 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:  

 

 

 

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  Atbrīvošanas 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 



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 radošus, aktīvus, 

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

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

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

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

institūciju un uzņēmumu dokumentu un arhīvu pārvaldībā, elektronisko dokumentu parādīšanās un 

uzkrāšana LNA, kas izvirza augstākas prasības dokumentu atlasei, izvērtēšanai un glabāšanai; 2) 

jaunā Arhīvu likuma koncepcijā akcentētā Nacionālā dokumentārā mantojuma (NDM) reģistrā 

iekļauto dokumentu sistematizēšana un aprakstīšana neatkarīgi no informācijas nesēja veida, kā arī 

NDM reģistra veidošana elektroniskā versijā, kas paplašinātu dokumentu pieejamības iespējas; 3) 

privāto arhīvu veidošanās; 4) sabiedrības pieaugošā interese par vēsturi, vēsturnieku vēlme dziļāk 

pētīt pilsonisko sabiedrību un labāk izprast vispārējā vēsturiskā procesa komplicētību, īpaši 20. 

gadsimtā, lai sekmētu Eiropas nesenās vēstures izpratni, prasa tālāku arhīvu darba sakārtošanu 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 integrēšanu, kvalificētu speciālistu 

piesaisti, lai nodrošinātu 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 2013./2014.st.g. KP 

(ECTS) 

Aleksandrs Ivanovs Dr. hist.  vad.pētnieks HAM – 21 (31,5) 

Pēteris Grabusts Dr.sc.ing. asoc.profesors HAM – 2 (3) 

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

Pēteris Kivrāns Mg.hist. lektors HAM – 9,5 (14,25) 

Katrīna Abricka Mg.arhiv. vieslektore HAM – 12 (18) 

Valda Čakša Mg.paed., Mg.hist. lektore HAM – 3,5 (5,25) 

Anita Puzule Mg.oec. docente HAM – 4 (3) 

Vita Kravčenko Mg.arhiv. lektore HAM – 6 (9) 

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



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

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

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

Anita Jansone Dr. comp. asoc. viesprofesore HAM – 2 (3) 

Gita Gorbunova Mg.prof.hist. viesdocente HAM – 3 (4,5) 

  

SV 2013./2014.st.g.nodrošināja 14 docētāji, no tiem 6 jeb 43% bija vēlētais akadēmiskais 

personāls. SV īstenošanā 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 radniecīgās vēstures jomās, Dr.sc.comp. A.Teilāns un Dr. sc.ing. 

P.Grabusts pēta ar IT saistīto datu bāzu veidošanas, pielāgošanas utt. problēmas. Doktorante 

tiesību zinātņu jomā I.Krampuža pēta administratīvo tiesību sfēru. 

SV nodrošināšanā iesaistīti arī nozares vadošie speciālisti – LNA direktore M.Sprūdža (docē 

studiju kursu „Dokumentu preventīvā aizsardzība”, LNA Personāla dokumentu valsts arhīva 

direktore G. Gorbunova (docē arhīva darba menedžmenta problemātiku), kā arī LNA Rēzeknes 

Zonālā valsts arhīva darbiniece K.Abricka, kas koordinē studējošo prakšu norisi. 

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

 

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. Tomēr arhīvniecības 

programmā strādājošo pasniedzēju sastāvs nav viendabīgs, jo ir prāvs praktiķu skaits, kuru 

iesaistīšanās zinātniskos pētījumos nav vienlīdz aktīva. 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 viņš 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.Sprūdžas, V.Pētersones, D.Bērzes, G. Gorbunovas u.c. viesdocētāju profesionālās 

darbības jautājumu iztirzājumi žurnālā Latvijas Arhīvi, kā arī publikācijas par starptautiskajām 

arhīvu darbinieku aktivitātēm.  

SV iesaistītie docētāji darbojas dažādos projektos: 1) 2013.g.nogalē noslēdzās ESF finansētais RA 

projekts Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales 

reģiona attīstībā, kurā darbojās SV iesaistītie docētāji (V.Čakša), kam būtiska nozīme kultūras 



mantojuma sistematizēšanā; 2) Prof. A.Teilāns koordinēja Lietuvas-Latvijas-Krievijas pārrobežu 

sadarbības projekta „Vietējo varas iestāžu potenciāla elektronisko pakalpojumu sniegšanā 

paaugstināšana pierobežā Ļeņingradas apgabalā un Ida-Vīrumā apriņķī” (ELRII-470) norisi Latvijā, 

kur RA piedalījās kā asociētais partneris. Pateicoties līdzdalībai šajā projektā, tiek gūta pieredze par 

elektroniskā paraksta izmantošanas tehniskajām un juridiskajām iespējām Igaunijas un Krievijas 

pierobežu pašvaldībās. 3) 2013.g. līgums ar Latvijas Vēsturnieku komisiju par pētījuma „1949. 

gada deportācija Latvijas historiogrāfijā: izpētes gaita, rezultāti un perspektīvas” sagatavošanu (Dr. 

hist. A.Ivanovs), kura rezultātā 2014. gadā tapis arhīvu dokumentos balstīts izvērsts pētījums.  

Noteikti jāuzsver, ka gandrīz visu maģistrantu darbi satur jaunas atziņas un faktus, kas var 

kalpot par ieguldījumu arhīvzinātnes attīstībā. Studējošajiem ir iespēja piedalīties ikgadējā 

Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes studentu zinātniskajā konferencē „Mēs laikā, telpā, 

attīstībā”. Arī valsts pārbaudījumu komisija vairākkārt ir ieteikusi publicēt maģistrantu darbus, kuri 

satur inovatīvas idejas arhīva darbības uzlabošanā. Kopš 2012.gada tiek veidota šo darbu datu bāze, 

kas varētu kļūt par centralizētu inovatīvu ideju krātuvi. Paredzēts arī izveidot izvērstu apskatu par 

RA maģistrantu pētījumiem arhīvniecībā kopš 2008.gada. 

Darbu tematika parādu studējošo ciešo saikni ar nozares aktuālajām problēmām. Aizvien 

vairāk maģistra darbos tiek pētītas atsevišķu valsts iestāžu dokumentu radīšanas, aizsardzības un 

pārvaldības problēmas. Vairāk kā 2/3 darbu ir ieguvuši 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 akadēmiskā personāla pārstāvji ir izmantojuši iespēju publicēties starptautiski 

citējamās datu bāzēs.  

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): xxx 

 

SCOPUS; 

Google Scholar; 

Mathematical 

Reviews; 

SCImago 

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 



EBSCO Ivanovs, A., 

Varfolomeyev, 

A. 

Basic Approaches to 

Creation of 

Historical Semantic 

Networks 

Proceedings of the 23
rd

 

International Scientific Readings 

of the Faculty of Humanities. 

History XVII / Daugavpils 

Universitāte; atb. red. I. 

Saleniece. Daugavpils: Saule. 

122.-127. lpp. ISSN 1691-9297. 

2014 

Deutschen 

Nationalbibliografie 

Ivanovs, A., 

Varfolomeyev, 

A. 

Some Approaches to 

the Semantic 

Publication of 

Charter Corpora 

(The Case of the 

Diplomatic Edition 

of Old Russian 

Charters). 

In: Archiv für Diplomatik. 

Schriftgeschichte, Siegel- und 

Wappenkunde. Beiheft 14. 

(Ambrosio, A., Barret, S., 

Vogeler, G., eds. Digital 

Diplomatics. The Computer as a 

Tool for the Diplomatist?). Köln; 

Weimar; Wien: Böhlau Verlag. 

Pp. 149-167. ISBN 978-3-412-

22280-2. 

2014 

ISI Thomson 

Reuters, INSPEC, 

Scopus 

 

P.Grabusts Association rule 

techniques for 

analyzing statistical 

data: a case study 

20
th 

International conference on 

soft computing MENDEL .  

Brno, Czech Republic, p. 329-

334. [ISSN 1803-3814] 

2014 

IEE INSPEC, EI 

(Compendex), 

Thomson ISI 

Valbahs E., 

Dreijers I., 

Grabusts P. 

Path planning for 

process modelling in 

chemical engineering 

UKSIM-AMSS 16-th 

International conference on 

Computer Modelling and 

Simulation (Uksim2014), 

Cambridge, United Kingdom, p. 

194-198. [ISBN 978-1-4799-

4923-6] 

2014 

IEE INSPEC, EI 

(Compendex), 

Thomson ISI, 

Scopus 

E.Valbahs, 

P.Grabusts 

Path Planning Using 

Non - Euclidean 

Metric 

8th EUROSIM Congress on 

Modelling and Simulation 

EUROSIM2013, Cardiff, Wales, 

United Kingdom, p. 173-178.. 

[ISBN 978-0-7695-5073-2] 

2013 

EBSCO, 

ProQuest/CSA, 

Index Copernicus   

 

P.Grabusts Clustering. From 

Clusters to 

Knowledge 

Computer Technology and 

Application, David Publishing 

Company, USA, Volume 4, 

Number 6, pp. 284-290, 

[ISSN:1934-7332]   

2013 

SCOPUS 

 

Lizuma L, 

Rupainis S, 

Teilans A. 

Mapping of offshore 

wind climate and site 

conditions for the 

Baltic sea within 

Latvian territorial 

waters [Internet] 

? 2014 

SCOPUS 

 

Lizuma L, 

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. 

DOI: 10.1155/2013/126428. 

2013. 

EBSCO Čakša, Valda Mikrovides izjūta – Via Latgalica Humanitāro 2013 



latgaliešu vērtību 

sistēmas uzturētāja 

un paudēja. 

zinātņu žurnāls V. Rēzekne: RA 

Izdevniecība, 61.- 73. ISSN1691-

5569 
 

Citas publikācijas: 

 
Ivanovs, A., 

Varfolomeyev, A. 

‘Direct’ Representation of 

Meta-information and the 

Tenor of Charters on the 

Semantic Web: Attempto 

Controlled English (ACE). 

In: Digital Diplomatics 2013: What 

is Diplomatics in the Digital 

Environment? Conference Material. 

[Paris]. Pp. 18-19.  

2013 

Ivanovs, A., 

Varfolomejevs, 

A. 

Datorizētā” avotpētniecība – 

vispārējās avotu mācības 

virziens. 

Vēsture: Avoti un cilvēki: 

Humanitārās fakultātes XXII 

starptautisko zinātnisko lasījumu 

materiāli. Vēsture XVI. Daugavpils: 

Saule. 134.-139. lpp. ISSN 1691-

9297. 

2013 

Ivanovs, A Albums Terra Mariana. 

1186–1888 Latvijas 

historiogrāfijā. 

Grām.: H. Soms, galv. red., A. 

Levāns, zin. red. Terra Mariana, 

1186–1888: Albums un komentāri. 

[Rīga]: Latvijas Nacionālā bibliotēka. 

24.-25. lpp. ISBN 978-9984-850-18-

4. 

2013 

Варфоломеев А. 

Г., Иванов А. С. 

О преобразовании 

разметки исторических 

источников в 

семантическую сеть. 

Информационный бюллетень 

Ассоциации «История и 

компьютер», № 40, ноябрь 2013 г. 

Петрозаводск: Издательство 

Петрозаводского государственного 

университета. С. 33-36. ISSN 2226-

9142. 

2013 

Кузнецов А. М., 

Иванов А. С. 

Псковские грамоты первой 

трети XVI века из 

Латвийского 

государственного 

исторического архива. 

В кн.: Лингвистическое 

источниковедение и история 

русского языка. 2012–2013/ 

Институт русского языка им. В. В. 

Виноградова Российской академии 

наук. Москва: Древлехранилище. 

С. 179-195. ISBN 978-5-93646-233-

8. 

2013 

Ivanovs, A. Reģionu vēstures izpēte 

nacionālās historiogrāfijas 

kontekstā: Latgales vēstures 

historiogrāfijas attīstības 

tendences. 

Grām.: Latvijas vēsture krustcelēs un 

jaunu pieeju meklējumos. (Latvijas 

vēsturnieku I kongresa materiāli) / 

Zin. red. I. Feldmanis, J. Taurēns. 

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 

125.-135. lpp. ISBN 978-9984-45-

831-1. 

2014 

 

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

studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā 

 

SV īstenošanā pamatā iesaistīti Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes Humanitāro 

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



studiju procesa nodrošināšanā sniedz Inženieru fakultātes Informātikas un matemātikas katedras 

vadošie pētnieki asoc. prof. P.Grabusts un prof. A.Teilāns. Sociālo zinātņu jomas saturu nodrošina 

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

vadības fakultātes docētājas lektore I.Krampuža, lektore A.Puzule. Studiju moduļa „Digitālie 

arhīvi” īstenošanas nodrošināšanai ļoti svarīga ir RA ITC loma. Studējošie izmanto gan datorklasēs 

esošos datorus, gan arī strādā ar speciālajām programmām atsevišķu studiju kursu (piem., 

Elektronisko dokumentu informācijas sistēmas) apguvē.  

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

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

Mg.paed. V.Čakša), sociālās zinātnes (Mg.oec. A.Puzule, Mg.oec., Mg.soc.sc. I.Krampuža), 

datorzinātnes (Dr. sc.comp. A.Teilāns, Dr.sc. comp. P.Grabusts, Dr.sc.comp. A.Jansone). 

Programmas īstenošanā ir arī iesaistīti Latvijas Nacionālā arhīva vadošie darbinieki (Mg.chem. 

M.Sprūdža, doc. G.Gorbunova, Dr.hist. V.Pētersone, Dr.hist. D.Bērze u.c.), kuri veic arī 

programmas īstenošanas norises un izstrādāto maģistra darbu kvalitātes izvērtēšanu. Programmas 

direktora funkcijas veic Dr.hist. A.Ivanovs, kurš ir vadošais speciālists arhīvzinātnē un arheogrāfijā 

Latvijā. Noteikti jāuzsver, ka, lai nodrošinātu akadēmiskā personāla attīstību, programmas 

īstenošanā vairākus studiju kursus docē arī studiju programmas absolventes profesionālā maģistra 

grāda arhīvniecībā ieguvējas S.Romanovska, V.Kravčenko (RA arhīva vadītāja), K.Abricka, kura 

bez tam arī strādā LNA Rēzeknes Zonālajā valsts arhīvā.  

SV administrēšanu nodrošina Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes struktūrvienības – 

dekanāts un Humanitāro zinātņu katedra (docētāju kopsapulcēs apspriež un apstiprina studējošo 

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

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

Būtiska nozīme SV īstenošanas administrēšanā 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. Domes darbā ir iesaistīti arī fakultātes studējošie.  

Centralizēti SV īstenošanas finansējumu pārvalda RA grāmatvedība, kas aprēķina studiju 

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

gadam izskata un apstiprina RA Senāts. Finanšu resursu izmantošanas kontroli veic RA Revīzijas 

komisija.  

Savukārt RA Studiju daļa nodrošina studiju procesa īstenošanas atbilstību LR normatīvo aktu 

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



 

15. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla raksturojums 

 

Studiju procesa nodrošināšanā iesaistītais palīgpersonāls:  

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

metodiskās palīdzības un konsultāciju sniegšana docētājiem par RA informācijas sistēmas 

papildināšanu, studiju procesam nepieciešamo dokumentu izstrādi un noformēšanu, kā arī 

informēšana par termiņu ievērošanu. Tāpat viņas pienākums ir sadarbībā ar RA struktūrvienībām 

organizēt seminārus, informatīvus pasākumus studējošajiem, sniedzot informāciju par studiju 

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

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

iespējām, ko studējošais var izmantot studiju laikā); ierosināt veikt nepieciešamās izmaiņas 

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

pieprasījumiem un nodrošināt informācijas nodošanu docētājiem un studējošajiem; plānot un 

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

imatrikulēti studijām vēlākajos studiju posmos 

2. Humanitāro zinātņu katedras lietvede, kuras pienākumos ietilpst šādi 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 studējošajiem par prakses norises gaitu; nodrošināt prakšu līgumu 

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

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

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

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

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

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

 

16. Informācija par ārējiem sakariem: 

Lai nodrošinātu SV paredzēto studiju rezultātu kvalitatīvu īstenošanu 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, īpaša nozīme tiek pievērsta 

sadarbībai ar darba devējiem un profesionālām organizācijām. Studējošo profesionālās 

kompetences paplašināšanai sagatavoti un noslēgti sadarbības līgumi starp Rēzeknes Augstskolu un 

Latvijas Nacionālo bibliotēku, Rēzeknes Augstskolu un Latvijas Valsts Nacionālo arhīvu, kas 

paredz sadarbību ne tikai prakses nodrošināšanā, bet arī zinātniskās pētniecības jomā un 

metodiskajā darbā (skat. 5.3.pielikumu).  

Īpaša loma šajā sadarbībā tiek ierādīta LNA un tā struktūrvienībām reģionos. 2013./2014. st.g. 

šī sadarbība veidojās sekojoši: 

Struktūrvienība Sadarbības forma 

Latvijas Nacionālā arhīva direkcija Profesijas standarta aktualizēšana, līdzdalība valsts 

pārbaudījumu komisijas darbā, Studējošo prakse 

LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs Mācību ekskursijas-praktikumi, lektoriji, ekspozīciju 

izstāžu apmeklējumi, Studējošo prakse 

LNA Rēzeknes Zonālais valsts arhīvs Profesijas standarta aktualizēšana, praktikumi, 

līdzdalība SV padomes darbā, studējošo prakse 

LNA Jēkabpils Zonālais valsts arhīvs Maģistra darbu konsultanti, Studējošo prakse 

LNA Latvijas Valsts arhīvs Studējošo prakse 

LNA Jēkabpils Zonālais valsts arhīvs Studējošo prakse 

LNA Alūksnes Zonālais valsts arhīvs Studējošo prakse 

Rēzeknes novada pašvaldība Līdzdalība RA Konventā, Studējošo prakse 

Rēzeknes pilsētas dome Studējošo prakse 

Jēkabpils Vēstures muzejs Studējošo prakse 

Rēzeknes pilsētas centrālā bibliotēka Studējošo prakse 

Valsts Robežsardzes koledža Studējošo prakse 
  

Sadarbība ar profesionālajām īstenojas, arī izmantojot līdzdalību Latvijas Arhīvistu biedrības 

darbībā. Vairāki SV akadēmiskā personāla pārstāvji ir šīs biedrības biedri. Tādējādi tiek 

nodrošināta informācijas apmaiņa gan par aktualitātēm nozarē ne tikai Latvijā, gan līdzdalība 

dažāda veida biedrības rīkotajos semināros, gan arī tiek gūta iespēja popularizēt arī SV 

interesentiem dažādos 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 dažādās 

Latvijas augstskolu organizētās zinātniskajās konferencēs, semināros u.tml. LU, DU, Liepājas 



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

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 studējošajiem.  

Starptautiskā līmenī sadarbība notiek RA noslēgto sadarbības līgumu sociālajās zinātnēs 

ietvaros, t.sk. ar Bratislavas universitāti, Vroclavas universitāti u.c., kā arī ar Lietuvas valsts arhīvu 

Viļņā un Narvas arhīvu Igaunijā. Pamatā tie ir ERASMUS un ERASMUS+ programmu līgumi, kas 

paredz sadarbību studiju, prakses un zinātņu jomā. Pateicoties šīm vienošanās procedūrām, 

akadēmiskais personāls ir izmantojis iespēju stažēties ārzemju augstskolās un prakses vietās (skat. 

Koordinatoru atskaites http://www.ru.lv/sadarbiba/arejie_sakari/asd_ erasmus/asd_atskaites/). Bez 

tam arī RA studējošiem tiek dota iespēja strādāt nodarbībās, kuras vada ārzemju docētāji. Kā īpaši 

vērtīga šajā sadarbībā noteikti jāmin studējošo iespēja iziet profesionālo praksi kaimiņvalstu 

arhīvos (Lietuvā un Igaunijā), kas ļauj studējošajiem gan paplašināt pieredzi, gan salīdzināt arhīvu 

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

Rēzeknes Augstskolas mājas lapā ir izvietota informācija, kas iepazīstina ar sistēmu, kā tiek 

nodrošināta iespēja citu Latvijas AII studiju programmu studējošajiem pieteikties uz Rēzeknes 

Augstskolas studiju programmu ietvaros īstenotajiem studiju kursiem vai atsevišķiem programmu 

moduļiem. Šīs sistēmas ietvaros arī profesionālā maģistra studiju programmā „Arhīvniecība” var 

apgūt gan atsevišķus studiju kursu (kā to paredz apstiprināts katra semestra studiju plāns), gan arī 

programmas studiju moduļus (piemēram, moduli „Digitālie arhīvi”) atbilstoši studiju plānam. 

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

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

Žurnāls" (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). 

 

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

norādot apmaiņas programmu un valsti 

 

Katru studiju gadu maģistra programmas studējošie ir izmantojuši iespēju iziet praksi 

Lietuvas Nacionālajā arhīvā (Viļņā) ERASMUS programmas ietvaros. Diemžēl, ņemot vērā to, ka 

šajā studiju gadā studējošie paralēli arī jau strādā, 2013./2014.st.gadā apmaiņas programmās 

neviens nepiedalījās.  

http://www.ru.lv/sadarbiba/arejie_sakari/asd_%20erasmus/asd_atskaites/


 

II. STUDIJU VIRZIENAM „INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS ZINĀTNES” 

ATBILSTOŠO STUDIJU PROGRAMMU RAKSTUROJUMS 

 

RA īstenotā SV ietvaros 2013./2014.st.g. darbojās viena studiju programma – otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Arhīvniecība” (kods – 47322), 

Studiju programma licencēta 2005.g. 6. jūnijā, licences Nr. 04048-41, akreditēta uz sešiem gadiem 

līdz 2019.gada 28.maijam. 

 

17.  Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi  

 

Programmas mērķi ir: 1) nodrošināt kompetenci arhīvu pārvaldībā atbilstoši Latvijas normatīvajai 

bāzei (profesijas standarta „Arhīvists” prasībām); 2) nodrošināt starptautiskai praksei atbilstošu 

zināšanu un iemaņu iegūšanu darbam arhīvos, t.sk. institūciju arhīvos; 3) veicināt arhīvzinātnes un 

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

 Programmas uzdevumi ir:  

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

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

2) attīstīt mūsdienu metodoloģijai atbilstošas analīzes prasmes un iemaņas arhīva un dokumentu 

pārvaldībā;  

3) padziļināt un paplašināt studējošo kompetences IT tehnoloģiju ieviešanai dokumentu 

klasifikācijā un sistematizēšanā, arhīva uzziņu sistēmas izveidē, datu bāzu veidošanā, dokumentu 

saglabāšanā;  

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

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

tirgū;  

5) veicināt studējošo zinātnisko iemaņu attīstību, sekmēt viņu iespējas radošajā, zinātniski 

pētnieciskajā darbā, rosinot viņus uz studiju turpināšanu doktorantūrā 

 

18. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

 

Studiju programmas absolvents, iegūstot arhīvniecības profesionālā maģistra grādu: 

Zināšanu un izpratnes jomā 



- Demonstrē teorētiskas pamatzināšanas arhīvzinātnē, arheogrāfijā, arhīva un dokumentu 

pārvaldībā, izprot šo nozaru nozīmīgumu arhīvista profesionālajā darbībā, apliecina kritiski 

vērtējošu un kopsakarības atklājošu izpratni teorijas un prakses vienotībā. 

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

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

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

aktualitātēm.  

- Ir izpratne par profesionālo ētiku un arhīvu pārvaldības atbilstību likumdošanai. 

Zināšanu pielietojuma jomā 

- Spēj izvērtēt, uzkrāt un saglabāt arhīvu materiālus , kuriem ir arhīviskā vērtība, ievērojot 

provenances (izcelsmes) principu, saglabājot dokumentu oriģinālās savstarpējās saiknes 

(oriģinālo kārtību) un nodrošinot to uzticamību;  

- veic savus profesionālos pienākumus un funkcijas attiecībā uz dokumentu (tai skaitā 

elektronisko dokumentu) radīšanu, saglabāšanu un dispozīciju (iznīcināšanu); dokumentu 

izvērtēšanu un uzkrāšanu arhīvā, saskaņā ar arhīvu darbības reglamentējošajiem 

normatīviem aktiem;  

-  nodrošina arhīvu fondos esošo lietu [dokumentu] preventīvo aizsardzību, saglabāšanu un 

konservāciju, kā arī šo dokumentu fondēšanu, aprakstīšanu, uzskaiti un izmantošanu; 

- uztur arhīvā esošo dokumentu integritāti, pārzina fondražu tiesības un intereses, izprot 

dokumentu izmantotāju (apmeklētāju un pētnieku) tiesības, intereses un vajadzības, gatavo 

arhīva uzziņas. 

- sistematizē arhīva dokumentus, atbilstoši arhīvniecības standartu prasībām, izprot to saturu 

vēstures norišu kontekstā;  

- lieto jaunākās IT tehnoloģijas, iesaistās arhīva datu bāzu radīšanā, sekmē to izmantošanu 

pētniecībā; 

- veicina Latvijas nacionālā dokumentārā mantojuma saglabāšanu un izmantošanu, 

sadarbojoties ar savu un citu profesiju pārstāvjiem,  

- spēj paplašināt starptautisko sadarbību un risināt problēmas, arhīvu standartu un ētikas 

kodeksa principu kontekstā; 

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

darbības procesiem saistītus problēmjautājumus: 

 formulēt problēmas un pētnieciskos uzdevumus;  



 integrēt pētniecībā dažādu fondražu vēstures, Latvijas valsts administratīvi 

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

palīgnozarēs;  

 izstrādāt pētniecībā inovatīvus metodoloģiskos risinājumus; 

-  izmanto apgūtās teorētiskās zināšanas un prasmes, zinātniski pētnieciskās darbības 

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

Komunikācijas jomā: 

- atbalsta labu (kvalitatīvu) dokumentu pārvaldību, sadarbojoties ar institūcijām, spēj 

konsultēt kvalitatīvas dokumentu pārvaldības jautājumos;  

- orientējas ne tikai uz jau esošo dokumentu uzkrāšanu, bet cenšas nodrošināt, lai aktīvās 

informācijas aprite un arhīva darbība atbilst vērtīgo dokumentu saglabāšanai;  

- sarunās ar ierēdņiem vai dokumentu īpašniekiem par dokumentu uzkrāšanu arhīvā, pieņem 

lēmumus, izmantojot atbilstošu dokumentu nodošanas, dāvināšanas vai pārdošanas 

pilnvarojumus;  

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

- komunicējot ar apmeklētājiem, ievēro fondu lietās esošo dokumentu pieejamības (un 

normatīvajos aktos paredzēto pieejamības ierobežojumu) nosacījumus;  

- dokumentē arhīva dokumentu uzkrāšanu, fondēšanu, saglabāšanu, izmantošanu un citas 

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 pilnveidošanas meklējumos, profesionālajā 

darbībā distancējas no stereotipiem un klišejām; 

-  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 mūžizglītībai, patstāvīgi papildināt zināšanas, 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) 

 

Studiju programmas plānojumu skat. 6. pielikumā. 

 

20. Studiju kursu un studiju moduļu apraksti. 

 

SV ietvaros īstenotā programma saturiski strukturēta trīs moduļos: arhīvzinātnes nozares 

teorijas modulis; arhīvista profesionālās specializācijas modulis un prakses modulis.  

Programmas nozares teorijas modulī iekļautie kursi sniedz zināšanas par arhīvzinātni, iezīmē 

tās darbības jomu, aplūko mūsdienu arhīvniecības attīstības tendences un problēmas, nodrošina 

inovatīvās teorētiskās zināšanas un metodoloģijas prasmes, respektējot mūsdienu arhīvniecības 

attīstības specifiku (kurss „Arhīvzinātne, tās aktuālās problēmas”). Tajā pašā laikā nozares teorijas 

moduļa kursi nodrošina arhīvu pārvaldības metodoloģiski metodisku pamatu apguve (kurss 

„Vadības teorija un arhīva darba menedžments”). Mūsdienās arhīvistiem ir arī nepieciešams 

nodrošināt fundamentālās zināšanas informācijas tehnoloģija; uz šā mērķa sasniegšanu ir orientēti 

kursi „Elektronisko dokumentu informācijas sistēmas” un „Datu kvalitāte”. Arhīvistiem, kuriem 

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

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

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

Arī Latvijas valsts un tiesību vēstures zināšanas ir būtisks priekšnosacījums dokumentu uzkrāšanai 

LNA, kā arī arhīva dokumentu izmantošanai (kurss „Latvijas varas, pārvaldes un tiesību vēsture”). 

Teorētiskus un metodoloģiskus pamatus arhīva dokumentu izmantošanai nodrošina arī šā moduļa 

kursi arheogrāfijā un pētnieciskā darba metodoloģijā.  

Profesionālās specializācijas modulī centrālā vieta ir kursiem, kuri nosaka arhīvista 

profesionālo kompetenču un iemaņu izveidi un nostiprināšanu dokumentu un arhīvu pārvaldības 

jomā (kursi „Dokumentu pārvaldība”, „Dokumentu sistematizācija” „Dokumentu preventīvā 

aizsardzība”, kopumā 8KP). Ievērojot, ka arhīvista profesionālās darbība arvien vairāk ir saistīta ar 

elektroniskiem dokumentiem un to sistēmām, profesionālās specializācijas moduļa ietvaros tiek 

piedāvāts arī kurss „Prasību specificēšana un modelēšana elektronisko dokumentu sistēmās”. Citi 

profesionālās specializācijas moduļa kursi („Arhīvpedagoģija”, „Profesionālā ētika”) nodrošina 

speciālu zināšanu un prasmju ieguvi arhīvista profesionālās komunikācijas jomās. 



Lai gan brīvās izvēles kursi formāli iepriekšminētajos moduļos neietilpst, tomēr šie kursi arī 

orientēti uz nozares teorijas un profesionālās specializācijas modulī iegūto zināšanu, prasmju un 

iemaņu paplašināšanu un pilnveidi. 

Programmas īstenošanā sevišķi liela nozīmē ir prakses modulim, kas nodrošina praktisko 

iemaņu un kompetenču apguvi visās jomās, kas saistītas ar arhīva un dokumentu pārvaldību. 

Pilnībā ar Studiju programmā 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 

 

Rēzeknes Augstskolā studiju programmu organizāciju reglamentē RA Senāta apstiprināts 

nolikums Par RA akadēmiskajām un profesionālajām studijām un studiju programmām. Studiju 

programmas organizāciju un vadību veic studiju programmas direktors. Viņa darbību reglamentē 

Nolikums par studiju programmas direktoru Rēzeknes Augstskolā. 

Studiju programmas koncepciju atklāj studiju programmas satura un īstenošanas apraksts, kas 

tiek apspriests izglītības tematiskās jomas sapulcē, fakultātes Domes sēdē, Studiju padomē un 

Senātā. Tā izstrādē un novērtēšanā piedalās studējošie, absolventi un darba devēji, kuru viedoklis 

tiek ņemts vērā, precizējot didaktiskās koncepcijas iespējamos risinājumus. Katru gadu studiju 

programma tiek izvērtēta pašnovērtējuma ziņojumā, kura galvenie uzdevumi ir: pamatot studiju 

programmas didaktiskās koncepcijas risinājumus; analizēt problēmas studiju programmas 

īstenošanā; iezīmēt studiju programmas attīstības iespējas nākošam studiju gadam; pilnveidot 

studiju kvalitāti.  

Studiju programmas saturiskā īstenošana notiek atbilstoši studiju plānam, kas paredz studiju 

procesa pakāpeniskuma un pēctecīguma nodrošināšanu. Studiju programmas moduļu apguve cieši 

saistīta ar praktiskās arhīva darba iemaņas nodrošinošo praksi, kas visiem studējošajiem ir obligāta.  

Prakses tiek izietas vairākos posmos. Kopumā prakšu moduļa stratēģiskais mērķis ir vērsts uz 

arhīvista kompetenču elastīgāku pielietojumu darba tirgū. Prakšu kopējais apjoms studējošajiem ar 

vismaz viena gada darba pieredzi dokumentu pārvaldībā – 16 KP, savukārt studējošajiem bez darba 

pieredzes – 24 KP, paredzot, ka vismaz 2 KP apjomā šie studējošie iepriekšējā izglītības posmā ir 

piedalījušies praktikumos vai praksēs, kuru ietvaros iepazīti dokumentu pārvaldības principi arhīvos. 

Atbilstoši 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam, paredzēta maģistra pētnieciskā un 

kvalifikācijas prakse (6KP), kā arī, atbilstoši licencēšanas noteikumiem, profesionālā prakse 10 KP 

http://www.lais.lv/
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apjomā. Prakses veido 20% no studiju programmas apjoma. Prakses laikā studentiem jāiepazīstas ar 

visu veidu arhīvu darbību, t.sk. ar organizāciju arhīviem, kā arī jāapgūst prasmes un iemaņas, kas 

nav apgūtas iepriekšējā darbā. Daļu prakses laika var izmantot pētījumu veikšanai par maģistra 

darbā izvirzītajām problēmām. Prakses dokumenti jākārto saskaņā ar metodiskajiem norādījumiem 

par praksēm profesionālā maģistra studiju programmā Arhīvniecībā. (Skat.5.2.pielikumu) 

 Brīvās izvēles daļu, atbilstoši savai iepriekšējai izglītībai, darba pienākumiem vai interesēm 

veido pats studējošais. 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 gatavošanās procesam 

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

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

nodrošināt pēctecīgas integrētas teorētiskās zināšanas un praktiskās arhivēšanas iemaņas, kā arī 

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

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

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

specifiku – tās ciešās 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 studijas programmā, reflektantiem nepieciešams: 

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. 

Ir uzsākts darbs, lai paplašinātu reflektantu loku, kas palīdzētu gan nodrošināt LNA 

struktūrvienības ar arhīvistiem, kas pārzina tiesību zinātņu, IT u.c. arhīva kvalitatīvai darbībai 

http://www.ru.lv/index.php?lang=%20lv&p=3&p2=309
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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 dažādas darba metodes un formas: darbu auditorijā (lekcijas, praktiskie 

darbi, semināri, kolokviji, kontroldarbi, diskusijas, lietišķās 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 bieži tiek rīkotas semināru nodarbības. Semināru mērķis ir 

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

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

praktizētie semināru veidi: 

- diskusija grupā (jautājumu - atbilžu, izvērstās, plānveidīgās debates, disputs sarunas formā); 

- referātu prezentēšana un apspriešana; 

- dokumentu analīze un apspriešana. 

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

kritiskās domāšanas attīstīšanas stratēģijas. Minētās metodes palīdz studentiem, darbojoties grupā, 

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

vētras paņēmienu, modelē arhīva darba situācijas, meklē izskaidrojumus spriedzi radošām 

situācijām saskarsmē ar klientiem un risinājuma ceļus novitāšu ieviešanai arhīva ikdienas darbā. 

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

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

Īpaša nozīme programmas studiju rezultātu sasniegšanā ir praksei. Profesionālā prakse padziļina 

programmas teorētisko daļu. Programma paredz vairākas prakses: profesionālo praksi - 10 KP, 

pētniecisko praksi – 3KP un kvalifikācijas praksi – 3 KP. To mērķi: a) padziļināt teorētiskajos 

kursos iegūtās zināšanas, dodot iespēju pilnveidot esošās 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 lietošanā; c) pilnveidot 

iemaņas arhīvu apmeklētāju apkalpošanā un arhīvos glabājamo dokumentu popularizēšanā; d) 

attīstīt maģistrantu pētnieciskās iemaņas, analizējot un izvērtējot arhīvu darbības dažādos veidus. 

Studējošajiem, kas uzsākuši studijas bez darba pieredzes (skat. uzņemš. noteik.), papildus paredzēta 



profesionālā prakse 10 KP apjomā, lai pilnībā nodrošinātu arhīvista kvalifikācijai nepieciešamo 

prasmju apguvi.  

Prakses sekmīgā īstenošanā būtiska nozīme ir pirmsprakses semināriem, kuros studējošie tiek 

iepazīstināti ar prakses gaitu, uzdevumiem, dokumentāciju. Tiek veikta arī iepriekšējo prakses 

posmu reflektīva izvērtēšana, tādejādi nodrošinot studējošajiem 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 

studējoša jaunapgūtas/ pilnveidotās pieredzes reprezentēšanai un analīzei. 

 

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

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība). 

 

Zināšanu vērtēšanas 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 ieskaišu sesijas 

norises reglaments RA (http://staff.ru.lv/ mācību daļas informācija). Šie iekšējie dokumenti 

izstrādāti, pamatojoties un atbilstošiem LR normatīvajiem dokumentiem. Novērtēšanas 

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

kuras ietvaros nodefinēti pamatprincipi studiju rezultātu vērtēšanai, kas nodrošinātu kvalitatīvu 

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

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

apguvi.  

Studējošo novērtēšana izriet no SV un studiju programmai, kā arī katram studiju kursam 

definētajiem studiju rezultātiem. Studiju kursā paredzētos studiju rezultātus, to apguves vērtēšanas 

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 studējošajiem, kā arī ir pieejams e-vidē, līdz ar to vērtēšanas prasības ir 

skaidras un pieejamas studējošajiem, jau uzsākot kursa apguvi. 

Studentu zināšanu vērtēšana nosacīti dalāma divās stadijās: formatīvā (veidojošā) un 

summatīvā (apkopojošā). Formatīvā vērtēšana nodrošina docētājam un studējošajiem atgriezenisko 

informāciju par nepieciešamo studiju procesa turpmāko organizēšanu. Šī vērtēšana dod informāciju 

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

zināšanas, bet docētājam ļauj spriest par izvēlēto metožu lietderīgumu. Savukārt summatīvā 

vērtēšana apstiprina noteikto prasību – kritēriju sasniegšanu, atklāj, kā apgūts studiju kurss kopumā. 

Šāda vērtēšana (ieskaite, diferencētā ieskaite, eksāmens) apstiprina izvirzītā studiju kursa mērķa 

http://staff.ru.lv/senats/nolikumi
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sasniegšanu. Lietojot dažādas summatīvās vērtēšanas formas (testus, referātus, projektus u.c.), 

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

Studiju laikā kā nozīmīgs vērtēšanas veids ir pašrefleksija un savstarpējā vērtēšana. 

Problēmrisināšanas 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 risināšana. Vērtēšanas 

sistēma tiek pilnveidota, ņemot vērā arī studējošo aptauju rezultātus. 

Vērtēšana notiek kvalitatīvajā (verbālajā) sistēmā – semināros, ieskaitēs, radošo 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). 

Valsts un gala pārbaudījumu formas paredz attiecīgās zinātnes nozares teorijā balstītas 

profesionālās kompetences apliecināšanu. Maģistranti kārto valsts eksāmenu un aizstāv izstrādāto 

maģistra darbu, kas apliecina studējošo gatavību iesaistīties darba tirgū kā kvalificētiem 

speciālistiem. 

 

25. Studiju programmas izmaksas 

 

Studiju programmā 2013./2014. st.gadā bija paredzēts gan valsts budžeta finansējums, kā arī 

studijas tika finansētas no pašu studentu iemaksām. Katru gadu studiju programmas izmaksas tiek 

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

RA Senāts. Studiju maksa 2013./2014. st.g. studiju programmā 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” (2014. g. 26. augustā nomainīti 

ar MK noteikumiem Nr. 512 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartu”). Programma atbilst 5.kvalifikācijas līmeņa profesijas standartam „Arhīvists” 

(aktualizētais standarts šobrīd iesniegts MK apstiprināšanai) prasībām: studiju programmas saturs 



un apjoms nodrošina arhīvista profesijas standartā definēto zināšanu, 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 šo augstskolu 

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

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

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

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

uz tradicionālo arhīvniecību un plašu dokumentu izvērtēšanu vēsturiskā perspektīvā, tādējādi 

gatavojot dokumentu pārvaldniekus, glabātājus un pētniekus, kuriem tiek piešķirts 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 nodrošināta arī profesionālās kompetences pilnveide elektronisko 

dokumentu pārvaldībā. 

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

k. 

Salīdzinājuma kritēriji Rēzeknes Augstskola Leidenes (Nīderlande) 

universitāte 

 

Liverpūles 

(Lielbritānija) 

universitāte  

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 

4 - 5 gadi profesionālajās vai 3 

gadi bakalaura studijās 

Profesionālā vai 

akadēmiskā bakalaura 

izglītība 

4 gadi bakalaura 

studijās 

4. Valsts pārbaudījuma 

(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, arhīvu 

pārvaldības, komunikācijas un 

informācijas tehnoloģiju 

teorētiskie kursi ) 

2.Profesionālās specializācijas 

modulis  (profesionālās 

specializācijas un 

Studiju programmu 

veido 4 bloki 

1.Arhīvzinātnes teorija  

2.Dokumentu pārvaldība 

3.Arhīvu menedžments 

4.Elektronisko datu 

bāzes 

Studiju programmu 

veido 5 moduļi 

1.Arhīvzinātnes teorija  

2.Dokumentu 

pārvaldība 

3.Arhīvu menedžments 

4.Elektronisko datu 

bāzes 

5.Biznesa vide 



pilnveidošanās kursi) 

 

3.Prakses modulis  

 

 

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

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

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

bakalaura izglītība. Adekvātas proporcijas ir minēto augstskolu studiju programmu un maģistra darba 

apjomā. Nedaudz atšķirīgāka ir pieeja studiju programmu struktūrai. Rēzeknes Augstskolas piedāvātā 

profesionālā maģistra studiju programma ir izvērstāka, bet aptver nozares pamatjomas, kā arī 

studējošie apgūst IT aspektus, kas svarīgi arhīvista darbā. Kopumā moduļos vai blokos ietverto 

studiju kursu saturs ir līdzīgs visās minētajās augstskolās. Atšķirības parādās ar tām programmām, 

kuras pieprasa iepriekšēju profesionālā bakalaura izglītību, kuras gaitā visbiežāk jau tiek apgūtas ar 

arhīvniecību saistītās palīgzinātnes. Tas vēlreiz norāda uz SV pēctecīguma un ilgtspējas 

nodrošināšanas nepieciešamību, veidojot bakalaura studiju programmu. 

 

28. Informācija par studējošajiem: 

28.1. studējošo skaits; 

 2013./2014.st.gadā programmā (uz 01.10.2013.) studēja 18 studējošie. 

 

28.2. pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits; 

 2013.g. septembrī 1.kursā tika imatrikulēti 9 studējošie. 

 

28.3. absolventu (ja tādi ir) skaits. 

2014.g. jūnijā studiju programmu absolvēja 5 maģistra programmas 2.kursa studējošie. 

 

29. Studējošo aptaujas un to analīze. 

 

Ikgadējā studējošo aptauja sniedz ieskatu studentu redzējumā par viņu studijām RA. 

Aptaujas anketās bija paredzēts saņemt studējošo vērtējumu docētāju darbam, studiju kursu saturam 

un rezultātiem, studiju procesa metodiskajam un tehniskajam nodrošinājumam, Respondentu 

atbildes atklāja vairākus studiju kvalitātes pilnveides uzdevumus: 1) ņemot vērā, to ka atsevišķu 

studiju kursu (Vēstures palīgdisciplīnas, Kultūras projekti, Profesionālā ētika) lietderību vērtējot, 

vairāki respondenti bija norādījuši to maznozīmīgumu, tika analizēti šo studiju kursu apguves 

plānotie rezultāti un veikta to koriģēšana, akcentējot sasaisti ar arhīvista darba specifiku; 2) tā kā 

joprojām tiek atzīmēts, ka vairākos studiju kursos uzskates un izdales materiālu klāsts ir 



nepietiekams (Dokumentu sistematizācija, Vēstures palīgdisciplīnas) vai tikai apmierinošs, SV 

padomes sēdē tika nolemts maksimāli izmantot Moodle sistēmu studiju materiālu pieejamības 

nodrošināšanai. Aptaujas rezultāti apkopoti 4.1.pielikumā. 

 

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

 

Absolventu aptauja veikta gan centralizēti (organizē Studiju daļa, gan individuāli sazinoties 

ar absolventiem, izmantojot viņu e-pastus. 2014.g. rudenī veiktā centralizēta aptauja  apliecina 

absolventu samērā augsto apmierinātības pakāpi ar studiju programmas kvalitāti (novērtēta kā 

laba), kā arī studiju nozīmīgumu gan profesionālajā pilnveidē, gan personiskajā izaugsmē. 

Absolventi ir iekļāvušies darba tirgū (noskaidrots, ka 4 strādā, viena absolvente turpina studijas 

radniecīga jomā Lietuvā). Aptaujātie absolventi norādījuši uz zinātniski pētnieciskā darba 

aktualizācijas nozīmi jau, sākot ar pirmo kursu. Arī šī gada respondentu atbildēs saglabājas 

tendence uzsvērt, ka būtisks faktors studiju uzsākšanai programmā bija tuvums dzīvesvietai un un 

piemērots studiju grafiks (nodarbības notiek sestdienās un svētdienās – tādejādi strādājošie 

maģistranti nekavē darbu). Aptaujas apkopojums 4.2.pielikumā. 

 

31. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 

 

Studējošie tiek plaši iesaistīti studiju procesa pilnveidē. Pirmkārt, RA normatīvie dokumenti 

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

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

zinātnes” padomes darbā – līdzdalībā dažādu aptauju studējošajiem (par studiju programmas saturu 

un kvalitāti, par studiju procesa nodrošinājumu, par sadzīves apstākļiem u.c.) organizēšanā, 

programmas studiju rezultātu formulēšanā un apspriešanā, SV pašvērtējumu ziņojumu sagatavošanā 

un apspriešanā, kā arī diskusijās par konkrētiem, aktuāliem studiju procesa jautājumiem (piem., 

elektroniskās sazināšanās veidi katrā studiju grupā, mācību ekskursiju maršruti utt.). Pateicoties 

studējošo aktivitātei, regulāri tiek organizētas ievirzes mācību ekskursijas uz LNA, kas veicina 

studējošo izvēli iziet praksi tajā vai citā Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienībā (piem., LNA 

Latvijas Valsts vēstures arhīvā, LNA Latvijas Valsts Kinofotofonodokumentu arhīvā utt.). 

Programmas studējošie piedalās ikgadējās studentu zinātniskās konferences „Mēs laikā, telpā, 

attīstībā” sekcijas darba organizēšanā. Tiesa, maģistranti, kas jau uzsākuši darba gaitas, ne vienmēr 

aktīvi iesaistās visās šajās sadarbības formās. Liela loma studējošo iesaistīšanā 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 

 

Studiju programma atbilst Latvijas Republikas Augstskolu likuma prasībām. Turklāt studiju 

programma nodrošina zināšanu apguvi, prasmju un kompetenču veidošanos, kuras ir 

nepieciešamas, lai augstajā profesionālajā līmeni veiktu funkcijas arhīvu un dokumentu pārvaldības 

jomā atbilstoši 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 īstenošana notiek, balstoties uz Eiropas vienotās izglītības telpas 

principiem, veiktās izmaiņas cieši saistītas ar šīm pamatnostādēm. Tā, pamatojoties uz ieteikumiem 

Eiropas Augstākās izglītības sistēmu modernizācijas programmā, SV cieši sadarbojas ar darba 

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

arī prakšu uzdevumus. Tas ļauj nodrošināt 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 dažādām 

LNA struktūrvienībām semināros, Latvijas Arhīvistu biedrības 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 devušas iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi jaunā kvalitātē un rezultātā 

iegūt arhīvista kvalifikāciju, tādejādi paaugstinot absolventu konkurētspēju darba tirgū un 

personiskās karjeras iespējas.  

2014./2015. st.gadā (ņemot vērā, ka studiju procesā 2013.g. un 2014. g. iesaistījušies 

studējošie bez darba pieredzes) turpinās regulāra šī jautājuma apspriešana ar Latvijas Nacionālā 

arhīva direktori M. Sprūdžu. Darba devēju viedoklis un statiskas dati liecina, ka šīs kvalifikācijas 

speciālistiem ir stabila iespēja sekmīgi iesaistīties darba tirgū.  



Ņemot vērā darba devēju ieteikumus, kas gūti, apspriežot studējošo pētnieciskos darbus, 

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

profesionālās specializācijas modulī tiek akcentēta orientācija uz informācijas tehnoloģijām 

arhīvniecībā, kas pilnveido studējošo kompetenci elektronisko dokumentu pārvaldībā, kā arī 

paredzēts paplašināt reflektantu loku, iesaistot studijā arī tiesību zinātņu un IT nozaru bakalaura 

programmu absolventu. Tas ļauj secināt, ka absolventu konkurētspēja darba tirgū viennozīmīgi 

pieaugs un ļaus ne tikai sekmīgi iekļauties darba tirgū, bet arī veicinās absolventu karjeras un 

personiskās profesionālās izaugsmes iespējas.  

 



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 

Dzimšanas 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 komplektēšanas un ekspertīzes 

daļā 

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

  

Informācija par 

publikācijām pēdējo 6 

gadu laikā  
 

Dokumentu juridiskais spēks: Rēzeknes Augstskolas maģistra studiju programmas 

"Arhīvniecība" studējošo 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 Varšavā, 2006.gada 18.-20.maijā – kā klausītājs 

  Regulāra piedalīšanās 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 apakškomisijas locekle no 22.05.2013. līdz  

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

  Dokumentu  un arhīvu pārvaldības ekspertu komisijas Rēzeknes ZVA   

  apakškomisiju) 

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās 

organizācijās 

 

                  2011. -  Latvijas Arhīvistu biedrība - biedrs 

2011. -  Latvijas iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrības Latvijas Nacionālā 

arhīva darbinieku arodorganizācija - biedrs 

                      

Profesionālās 

pilnveides kursi 

 

 

 

                  2011. -  Piedalīšanās 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 Pieaugušo tālākizglītības centrs – apliecība par 

lietvedības kursos noklausīto lekciju ciklu par dokumentu noformēšanas vispārīgām prasībām, 

sarakstes dokumentu sagatavošanu un noformēšanu, izziņu un pārskata dokumentu sagatavošanu, 

organizatorisko dokumentu sagatavošanu un  noformēšanu, rīkojuma dokumentu sagatavošanu un 

noformēšanu, dokumentu sagatavošanu turpmākai glabāšanai un izmantošanai 

           2000.gada 

novembris 

Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija – sertifikāts par kursu „Juridisko personu arhīvu 

dokumentu uzkrāšana, uzskaite, saglabāšana un izmantošana 

           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 pilnveidošanā 

  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda latviešu 

Citu valodu 

pašnovērtējums 

 Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana 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 Čakša Valda 

Dzīvesvietas adrese Pils iela 27, Rēzekne, LV - 4601 

Tālrunis, mobilais tālrunis 26493004   

e-pasts valda.caksa@inbox.lv 

Dzimšanas 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, nokārtots promocijas eksāmens  

No 2009.g. līdz 2011.g. Studijas Daugavpils Universitātes vēstures maģistra studiju programmā   

  

Zinātniskie grādi Pamatojoties uz MK 2012.gada 28. februāra noteikumiem Nr. 142 par „Grādu un 

profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanas kārtība”, iegūtā augstākā izglītība ar lēmumu Nr. 

142/21453 pielīdzināta profesionālajam maģistra grādam un piektā līmeņa profesionālajai 

kvalifikācijai  (01.11.2013.)  

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 šim  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; „Radošs 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 „Radošs darbs ar informāciju” 2KP; „Ētika” 2 KP; „ Sociālo zinību mācīšanas 

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 mācīšanas metodika” 2KP; „Ētika” 2 KP; „Filosofija” 2 KP 

 Profesionālā bakalaura studiju programma „Interjera dizains”: studiju kurss „Profesionālā 

ētika” 1KP  

 Profesionālā bakalaura studiju programma „Svešvalodu 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 priekšsēdētāja 

vietniece  

No 1993.g. līdz 2011.g. Rēzeknes Augstskolas 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 

„Vēstures un kultūras vēstures skolotājs ” valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāja 

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 sagatavošana 

 

Maģistri)  Arhīvniecības maģistri - 15 

Bakalauri  Vēstures bakalauri - 69 



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 šim  J. Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas vēstures, Latvijas un pasaules vēstures, kultūras 

vēstures, kulturoloģijas, politikas un tiesību skolotāja. Ldz 1999. g. arī filozofijas pamatu, 

ētikas, estētikas, loģikas, ģimenes dzīves ētikas un psiholoģijas skolotāja 

No 1985.g. līdz 1990.g  Rēzeknes pilsētas Skolēnu interešu centra novadpētniecības un floristikas pulciņu vadītāja 

No 1978.g. līdz 1984.g Rēzeknes rajona Bērzgales vidusskola, direktora vietniece ārpusskolas un ārpusklases 

audzināšanas 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 Apdrošināto sūtījumu iecirkņa operatore Rēzeknes pilsētas 1.pasta nodaļā 

Zinātnisko pētījumu virziens (-i)  

Virziena nosaukums 1. Tautas konservatoriju un mūzikas skolu vēsture (1920 – 1941) 

 2. Sociālā atmiņa vēsturē 

 3. Vēstures, kultūras vēstures, sociālo zinību, kristīgās mācības un ētikas mācīšanas 

metodika 

  

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju skaits 43 

Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā 

2014.g. 

 

 

 

 

2013.g. 

 

 Čakša, V.: 
         Monogrāfija Tautas konservatorijas Latgales kultūrvidē (1923–1941) Rēzekne: RA 
Izdevniecība, 2014., 448. lpp. ISBN 978-9934-14-269-7 
        Iesniegts publicēšanai: Katerinys ceļš: kultūrvēsturiskie aspekti konceptualizācijas 
procesā. Nolasīts konferencē Divas tautas un astoņi reģioni: baltiskā, tautiskā, reģionālā 
pašapziņa literatūrā un kultūrā 2012. g. 30. martā Viļņā. Iesniegts publicēšanai. 
       Mikrovides izjūta – latgalieša vērtību sistēmas uzturētāja un paudēja. Via Latgalica 

Humanitāro zinātņu žurnāls V. 2013, 61. – 73. lpp.ISSN 1691-5569 (Iekļauts EBSCO datu 

bāzē) 

       “Čuhņa”: vārda izcelsme un nozīmes transformācija mūsdienu diskursā Krāj.: Saleniece, I. 

(atb. red.) Vēsture: avoti un cilvēki. DU XXIII Zinātniskie lasījumi. Daugavpils: DU 

akadēmiskais apgāds „Saule”, 2014, 66. – 74. lpp. ISSN 1691-9297 (Iekļauts EBSCO datu 

bāzē 

         Monogrāfija Mūzikas izglītība Latvijas kultūrpolitikā: tautas konservatorijas valsts 

novados (1920 – 1940) Rēzekne: Rēzeknes Augstskola ISBN 978-9984-44-095-8 

2012.g.        Šķirkļu „Bez PVN“ (73.-76.lpp.), „Ceļš“ (123.–126.lpp.), „Čuhņa“ (150.–153.lpp.), 

„Katerinys ceļš“(283.–285.lpp.), „Mežš“ (461.–465.lpp.), „Prūds“ (580.– 583.lpp.), „Vuška“ 

(811. – 814.lpp.) autore grām.: Šuplinska, I. (galv. Red.). Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca I/ 

Latgolys lingvoyeritorialuo vuordneica II. Rēzekne. Rēzeknes Augstskola. 2012., 875.lpp., 

ISBN 978-9984-44-109-2 

      Šķirkļu „Subate“ (354.–367. lpp.) un „Varakļāni“ (368–.381.lpp.) autore. Grām.: Lazdiņa, 

S. (zin. red.) Ausmas zeme. Enciklopēdisks izdevums skolēniem. Rēzekne: Rēzeknes 

Augstskola. 2012.,476.lpp.,ISBN 979-9984-44-112-2 

         Ieskats Latgales katoļu tradīcijās: tautas lūgšanas pie sādžu 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” vilkšanas tradīcija maija mēneša tautas lūgšanās pie Latgales sādžu krustiem. DU 

Humanitārās fakultātes Komparatīvistikas institūts. Latgales kongresa (10.-11.11.2010.) rakstu 

krājums Latgale kā kultūras pierobeža II. DU Akadēmiskais apgāds Saule, 2011.,131. – 142. 

lpp. ISBN 978-9984-14-546-4 

       Mūzikas loma tautas vēsturiskās apziņas veidošanā: ieskats 20.gs. pirmās puses latviešu  

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 trešdaļā: 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 kultūrizglītojošajā 

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 

мультикультурном 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 žurnāla 

pielikums I, Rēzekne: RA, 2009, 113. – 130.lpp. 

  

Mācību un metodiskā literatūra 2  

 Čakša, V. Metodiskie norādījumi zinātnisko darbu izstrādāšanai vēsturē un kultūras vēsturē.  

Rēzekne: RA Izdevniecība, 2006., 65.lpp. 

Čakša, V. Latgales ceļš uz garīgo kultūru un muzikālo izglītību. Rēzekne: RA, 2001., 55.lpp. 

  

  

Zinātniski pētnieciskā darbība  

Konferences   

Kopējais konferenču skaits 31 

Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā  

Referātu nosaukumi  

 

 Čuhņa: vārda izcelsmes vēsturiskais konteksts, jēgas transformācija un mūsdienu diskurss 

Daugavpils, DU Humanitārās fakultātes XXII Zinātniskie lasījumi 2013.g. 30.-31.janvārī 



 Katerinys ceļš: kultūrvēsturiskie aspekti konceptualizācijas procesā  Divi tautos ir aštuoni 

regionai: baltiška, tautiné, regioniné savimoné literatūroje ir kultūroje. Lietuviu literatūros ir 

tautosakos institūtos, Vilniuje, 2012.g. 30. marts 

 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, priešprieša, 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 veidošanā: ieskats 20.gs. pirmās puses latviešu  

profesionālo mūziķu publikācijās. Daugavpils, DU Humanitārās fakultātes XX Zinātniskie 

lasījumi 2010.g. 30.-31.janvārī 

  Značku” vilkšanas tradīcija maija mēneša tautas lūgšanās pie Latgales sādžu 

krustiem.Daugavpils, Latgales kongress 2010.g. 11. novembrī  

  

Eksperta darbība  

2006.g. – IZM ISEC Latvijas vēstures un Pasaules vēstures pamatizglītības standartu, programmu un skolotāju 

atbalsta materiālu izvērtēšanas eksperte 

2004.g. – AIKNC Akreditācijas komisijas priekšsēdētāja RPIVA studiju programmai „Sociālo zinību skolotājs ” 

No 2002.g. –2009.g.  Rēzeknes Augstskolas Senāta studiju komisija, studiju programmu licencēšanas un 

akreditācijas materiālu eksperte 

No 2002.g. līdz šim 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 „Trešais 

tēva dēls”; Latgales reģiona koordinatore 

2008.g. RA HJZF projekts Monogrāfijas „Valodas Austrumlatvijā: etnolingvistiskais aspekts” 

sagatavošana. 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. 

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta, Latvijas Bībeles biedrības 

un RA Vēstures un 8ilozofijas katedras projekts Reliģiskā dažādība 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” sagatavošanā 

2004. – 2008.g. Baltijas valstu augstskolu sadarbības projekts „Pilsoniskās izglītības  pedagogu sagatavošanas 

pilnveidošana”; 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 dižgars” realizācijai; vadītāja 

http://www.letonika.lv/


2002.g.  Sorosa Fonda – Latvija grants studējošo sociālo zinību skolotāju kompetences padziļināšanai 

pedagoģiskajā praksē un kvalifikācijas darbu izstrādē ; vadītāja 

2002.g  Sorosa Fonda – Latvija grants ārzemju vieslektoru iesaistīšanai studiju procesā Rēzeknes 

Augstskolā; vadītāja 

2001.g   Sorosa Fonda – Latvija grants Sociālo zinību skolotāju tālākizglītības centra izveidei un 

darbības nodrošināšanai; vadītāja 

  

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

 

No 2006. g. līdz 2009.g.   RA Senāta studiju komisijas priekšsēdētāja vietniece 

No 2000.g. līdz 2008.g.  Vēstures un filozofijas katedras vadītāja 

No 2004.g. līdz šim   RA arodkomitejas priekšsēdētāja  

No 2003. g. līdz 2005.g.  Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes dekāna vietniece 

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 Špoģos; 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/ 

stažēšanās 

 

Kursi  

 

 

Apliecība Nr. 2013/14 – 610Profesionālās pilnveides programmu „Augstskolu didaktika” 

Tēma „Tālmācības sistēmas Moodle versija 2.0” (2014.g. 25. Jūnijs) - 10 stundas 

Apliecība Nr. 09-1267. Profesionālās pilnveides programmas „Skolēnu izziņas aktivitāti, 

patstāvību un radošumu veicinoša mācību procesa īstenošana 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 sagatavošanas 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 īstenošana 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 paaugstināšanas 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 piedalīšanos Sorosa fonda – Latvija 

programmas Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai 100 st. programmas 

apguvi. 28.12.2000. 

 Apliecība par kooperatīvās mācīšanas 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 

metožu  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 vadošo kadru masu – politiskā darba un tikumiskās 

audzināšanas 3 gadu kursu programmas apguvi, 22.03.90.   

 Apliecība Nr. 23 – 10 par P.Stučkas LVU Vispārizglītojošo skolu vadošo kadru kvalifikācijas 

celšanas fakultātes beigšanu, 03.03.1984. 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda latviešu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Valoda   krievu  labi  labi  labi  apmierinoši 

Valoda   vācu  labi  viduvēji  viduvēji  viduvēji 

 
 (*)

 Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 
 

 

2015.g. 5.janvārī 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


Zinātniskā darbinieka dzīves gaitas apraksts (CV) 

  

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 

Dzimšanas datums 03.12.1964. 

Izglītība  

Laika periods  

 
1999.gads  

Izglītības iestāde Rīgas Tehniskā universitāte 

Izglītības dokuments Diploms 

Iegūtā kvalifikācija /grāds Iegūts inženierzinātņu doktora grāds, tēma: “Lielu biznesa sistēmu imitācijas un 

modelēšanas metodoloģija” 

Līmenis starptautiskajās 

kvalifikācijas sistēmās 
6 

  

Laika periods  

 
1996.gads 

Izglītības iestāde Latvijas Universitāte 

Izglītības dokuments Diploms  

Iegūtā kvalifikācija /grāds Datorzinātņu maģistra grāds 

Līmenis starptautiskajās 

kvalifikācijas sistēmās 
A5 

  

Laika periods  

 
1983-1990 

Izglītības iestāde Rīgas Tehniskā universitāte 

Izglītības dokuments Diploms  

Iegūtā kvalifikācija /grāds Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultātē iegūta sistēmtehnikas inženiera 

kvalifikācija. 

Līmenis starptautiskajās 

kvalifikācijas sistēmās 
5A 

  

Zinātniskie grādi  

 Inženierzinātņu doktors (Dr.sc.ing.) 

Darba pieredze akadēmiskajos 

amatos  

 

 No 2011.gada – Rēzeknes Augstskola, profesors. 



 2008.-2011. – Rēzeknes Augstskola, asociētais profesors. 

 2002.-2008. – Rēzeknes Augstskola, 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 modelēšana” izstrādē. Programma tika licencēta 

2011.gadā, un  no Rēzeknes Augstskolas puses esmu šīs studiju programmas vadītājs. 

Šobrīd šajā 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 modelēšana (DMI552); 

• No 2005.g. Programmatūras izstrādes tehnoloģijas (DMI544). 

Rēzeknes Augstskolā esmu izstrādājis un vadu lekciju kursus: 

• No 2006.g. Programminženierija (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 modelēšana (VadZ3024 2kp.); 

• No 2006.g. Programminženierija (DatZ6010 4kp.); 

• No 2009.g. Projektu vadība (DatZ6012, VadZ3024 2kp.); 

• No 2006.g. Sistēmu analīze (Mate3033 2kp.); 

• No 2009.g. Prasību analīze un modelēšana (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 priekšsēdētājs 

Vidzemes Augstskolas profesionālajā maģistra studiju programmā „Sociotehnisku 

sistēmu modelēšana”; 

  2005.g.-2013.g. Rēzeknes Augstskola. Valsts pārbaudījumu komisijas loceklis 

Rēzeknes Augstskolas studiju programmās „Programmēšanas inženieris” 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 vadīšana”; 

  2011.g-2013.g. Jēkabpils Agrobiznesa Koledža. 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 modelēšanas 

meta modeļu izstrāde unificētai modelēšanas valodai”, no 01.09.2010 

 Egils Krasons, „Biznesa sistēmas mākoņrisinājumu projektēšanas metodoloģija”, no 

01.09.2011. 

 Viktors Krasovskis no „Semantiskā tīmekļa balstītas informācijas sistēmu projektēšanas 

un modelēšanas”, 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 stāžs informācijas tehnoloģiju nozarē ir 23 gadi, no tiem akadēmiskajā 

darbā – 13 gadi. 

 No 2011.gada Rēzeknes augstskolas Inženieru fakultātes profesors (vēlētā amatā). 

 No 2010.gada līdz šim brīdim Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas 

institūta vadošais pētnieks. 

 2009.-2010. Rīgas Tehniskās universitātes Imitācijas un modelēšanas katedras asociētais 

profesors (amatu apvienošanas kārtībā). 

 2008.-2011. Rēzeknes augstskolas Inženieru fakultātes asociētais profesors (vēlētā amatā). 

 2002.-2008. Rēzeknes augstskolas Inženieru fakultātes docents (vēlētā amatā). 

 2000.-2008.gada Rīgas Tehniskās universitātes Imitācijas un modelēšanas katedras docents 

(līgumdarbā). 

 1999.-2008.  Rīgas Informācijas tehnoloģijas institūta pētnieks. 

 No 1992.gada līdz šim brīdim a/s „Exigen Services Latvia” (iepriekš uzņēmumam bijuši 

nosaukumi SWH RIGA, SIS un Dati) programmētājs, sistēmanalītiķis, vecākais projektu 

pārvaldnieks. 

 1990.-1993. – Rīgas Tehniskās universitātes aspirants, inženieris. 

  

 IT industrijā esmu piedalījies šādod programmatūras izstrādes projektos: 

  2011. un līdz šim brīdim. Biznesa analītiķis. Semantiskā tīmekļa bāzētu 

programmatūras projektēšanas rīku izstrāde Exigen Services. 

  2010.-2011. Sistēmanalītiķis-programmētājs. Live –Excel. MS Excell AddIn 

programmatūras izstrāde apdrošināšanas kompānijām. Exigen Services. 

  2006.-2010.  Projekta vadītājs. SIA „Rīgas Satiksme” Informācijas Sistēmas 

komponenšu izstrāde; 

  2005. – Sistēmanalītiķis-programmētājs. Latvijas Valsts ieņēmumu dienesta 

informācijas sistēmas komponenšu izstrāde. Akcīzes risku analīzes apakšsistēmas 

izstrāde; 

  2004.-2006. Komponenšu izstrādes grupas vadītājs. Housing_N – Liela mēroga IT 

sistēmas izstrāde Viktorijas pavalsts valdībai Austrālijā. Tiešā pakļautībā līdz 30 

cilvēkiem. Kopējais projektā iesaistīto cilvēku skaits bija lielāks par 200; 

  2002.-2004. Projekta vadītājs. Anite_Images – Dokumentu apstrādes sistēmas 

komponenšu 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 komponenšu izstrāde 

aviokompānijai LTU. (Development of the database convertor for Flight Coupons 

Data Processing System for LTU, Dusseldorf, Germany); 

  1996.-1998. Projekta vadītājs. OpenDOORs – Būvelementu komplektēšanas, 

piegādes un iebūvēšanas atbalsta programmatūra; 

  1992-1996. Sistēmanalītiķis-programmētājs datorsimulācijas rīku izstrādē. GRADE – 

datorsimulācijas rīku izstrāde automatizētajiem sistēmu projektēšanas 

programmlīdzekļiem. 

Zinātnisko pētījumu virziens (-i)  

Virziena nosaukums Informācijas tehnoloģija – sistēmu analīze, imitācija, modelēšana un projektēšana. 

 

Datorzinātnes un Informācijas tehnologiju attīstība sociotehnisku sistēmu modelēšanas 

jomā. Nozarspecifisku modelēšanas 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=6257291. 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. 
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Citas publikācijas - 

Kopējais publikāciju skaits - 

Monogrāfijas - 

Mācību un metodiskā literatūra 1. Artis Teilāns. Sistēmu objektorientētā modelēšana. Rēzeknes Augstskola, Rēzekne 

2008, 92 lpp, ISBN 978-9984-44-003-3. 

 2. Artis Teilāns, Zane Valaine, Marks Viļķelis. Programminženierija. Testēšana un 

apskates. Metodiskie materiāli programminženierijas 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 programmēšanas 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. 

  Papildus zinātniskajam darbam, kopš 1994. gada strādāju par projektu vadītāju un 

sistēmanalītiķi a/s Exigen Services Latvia. 

  31.05.2012.-31.05.2015. man ir piešķirtas LZP eksperta tiesības Informācijas 

tehnoloģiju nozarē un Datorzinātņu nozarē. 

  2011. gadā esmu veicis ekspertīzes RTU projektu konkursiem. 

 - 

Citas zinātniskā darba aktivitātes  Environment, Technology, Resources. Proceedings of the 7th International Scientific 

and Practical Conference, Rezekne, Latvia, June 25-27, 2009. 

Zinātnisko izdevumu redakcijas 

kolēģijas loceklis 
 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. 

  2010.gadā. piedalījos RTU fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta izstrādē, kura 

pasūtītājs bija LR Satversmes Aizsardzības birojs: IT risku novērtēšanas atbalsta 

sistēmas funkcionālā modelēšana. 

Dalība projektos  No 2011.g. aprīļa līdz šim brīdim strādāju ERAF līdzfinansētajā projektā 

Nr.2DP/2.1.1.1.0./10/APIA/VIAA/169 „Energosistēmu efektivitātes paaugstināšanas, 

izmešu attīrīšanas un klimata izmaiņu samazināšanas hibrīdtehnoloģijas” pētnieka 

amatā. 



  No 2010.g. novembra līdz šim 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) 

 2000.g.-2013.g. RTU Informācijas tehnoloģijas nozares profesoru padomes loceklis; 

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 
 1999.g.-2013.g. Imitācijas un modelēšanas biedrības Valdes loceklis. 

 - 

Neformālās izglītības un kursu 

vadība 
 No 2011.g. Starptautiskās inženieru asociācijas IEEE (Institute of Electrical and 

Electronics Engineers) biedrs; 

Dalība profesionālās, sabiedriskās 

organizācijās 
 No 1999.g. Imitācijas un modelēšanas biedrības,  Latvijas nacionālās organizācijas 

(latviski IMB, angliski LSS) valdes loceklis. LSS ietilpst kā biedrs  Eiropas 

Simulācijas biedrību asociācijā EUROSIM. 

  

Profesionālās pilnveides kursi/ 

stažēšanās 
 2006.g., Baltijas Datoru akadēmija, Microsoft sertifikācijas kurss „Microsoft Solution 

Framework būtība, programmatūras izstrādes projektu vadīšana”; 

Kursi  

 
 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 izstrādāšanā ar Microsoft Visual Studio 2005”; 

  2006.g., Baltijas Datoru akadēmija, Microsoft sertifikācijas kurss „Pamati tīmekļa 

programmēšanai 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 Barikāžu piemiņas zīme 

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 

numurs, datums 

 

Valodu prasmes latviešu 

Dzimtā valoda  

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Krievu valoda   C2  C2  C2  C2  C1 

 

 

 

2015.gada 5.janvārī 

 

 

 

 



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 

Dzimšanas 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 - Inženierzinātņu doktors informācijas tehnoloģijā – sistēmu 

analīze, modelēšana un projektēšana. 

09.1978 – 09.1983 – LU Fizikas un matemātikas fakultāte - pielietojamā matemātika.  

 

  

Zinātniskie grādi  

Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 

grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 

iestādes nosaukums 

2006, Inženierzinātņu 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 01.11.2014, Datorzinātņu un matemātikas katedra, katedras vadītāja p.i. 

- no 24.09.2014, profesors, RA Inženieru fakultāte, Datorzinātņu un matemātikas katedra 

- no 2010. gada RA Inženieru fakultātes bakalaura studiju programmas „Programmēšanas 

inženieris” direktors 

- no 2008, asoc. prof., RA Inženieru fakultāte, Datorzinātņu un matemātikas katedra 

- no 2008. gada vadošais pētnieks RA REGI pētnieciskajā institūtā 

- no 2006. gada RA Inženieru fakultātes maģistra studiju programmas „Datorsistēmas” 

direktors 

- no 2001, docents, RA Inženieru fakultāte, Datorzinātņu un matemātikas katedra 

- no 1996, lektors, RA Inženieru fakultāte, Datorzinātņu un matemātikas  katedra 

 

 

  

Studiju kursu vadība  

Doktora studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Doktora studiju programma "Vides inženierzinātne" 

- VidZD022 Inženiertehnisko vides pētījumu metodoloģija un matemātiskais aparāts (vides 

procesu datormodelēšana) 2KP 

 

Doktora studiju programma "Sociotehnisku sistēmu modelēšana” 

- Ģenētisko algoritmu un neironu tīklu pielietošana datu analīzē un sistēmu modelēšanā, 2KP 

 

 



Maģistra studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Profesionālā maģistra studiju programma "Datorsistēmas” 

- DatZ6011 Datu aizsardzība, 2KP 

- DatZ6002 Objektorientētā programmēšana un integrētā izstrādes vide, 4KP 

 

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas” 

- DatZ5003 Datu apstrādes sistēmas, 2 KP 

- DatZ5014 Informācijas sistēmu analīze, 2 KP 

- DatZ5016 Zinātniski pētnieciskā metodoloģija, 2 KP 

 

Akadēmiskā maģistra studiju programma "Pedagoģija” 

- Peda6060 Datortehnika pedagoģiskajos pētījumos, 1KP 

 

 

Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Programmēšanas 

inženieris” 

- DatZ3101 Datoru arhitektūra, 2KP 

- DatZ4018 Datu bāzes, 2KP 

- DatZ3012 Operētājsistēmas, 1KP 

- DatZ4019 Lietotņu drošība, 2KP 

- DatZ3102 Mikroprocesori, 1KP 

 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Mehatronika”: 

- MašZ1003 Datorprogrammas inženiermehānikā, 1KP 

- DatZ3035 Datorvadības sistēmas, 2KP 

- DatZ3024 Datoru arhitektūra, 3KP 

 

 

  

Vieslekcijas  

Laika periods, iestādes nosaukums, 

valsts,  kursa nosaukums, stundu 

skaits, programmas finansētājs 

- 19.11.2014 – 21.11.2014 un 06.12.2014 – 07.12.2014, University of Economy in 

Bydgoszcz (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy - Poland), „Securing applications”, 

22 stundas, University of Economy in Bydgoszcz 

- 21.04.2014 – 27.04.2014 un 12.05.2014 – 18.05.2014, University of Economy in 

Bydgoszcz (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy - Poland), „Software engineering”, 

„Securing applications”, 60 stundas, University of Economy in Bydgoszcz 

- 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”, 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 

Kopš 2008, komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Profesionālā maģistra studiju programma 

"Datorsistēmas”, RA 

2008-2011, komisijas priekšsēdētājs, izglītības programma „Datorsistēmas: Datorsistēmu 

tehniķis”, Rēzeknes Profesionālā vidusskola 

Kopš 1998, komisijas loceklis, datorzinātņu bakalaura un  programmēšanas inženieru 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 sarežģītu sistēmu modelēšanā”, 2011. 

   Sergejs Kodors, „Objektu atpazīšana 3D lāzerskenēšanas punktu mākonī”, 2013. 

Maģistri (kopējais skaits)  25 

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, vadošais speciālists datorikas nodaļā, Latvijas Lauksaimniecības ministrijas 

Skaitļošanas centrs  

-1983-1989, galvenais speciālists inženieris-programmētājs, Statistikas pārvaldes Rēzeknes 

nodaļas Skaitļošanas centrs 

  

Zinātnisko pētījumu virziens (-i)  

Virziena nosaukums - Intelektuālās datortehnoloģijas (mākslīgie neironu tīkli, klasterizācijas metodes, izplūdusī 

loģika. 

- Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana 

 

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 

“Association rule techniques for analyzing statistical data: a case study”, 20
th 

International 

conference on soft computing MENDEL2014, June 25-27, Brno, Czech Republic, p. 329-334. 

[ISSN 1803-3814] ISI Thomson Reuters, INSPEC, Scopus 

 

“Path planning for process modelling in chemical engineering”. UKSIM-AMSS 16-th 

International conference on Computer Modelling and Simulation (Uksim2014), Cambridge, 

United Kingdom 26-28 March, 2014, p. 194-198. [ISBN 978-1-4799-4923-6] IEE INSPEC, EI 

(Compendex), Thomson ISI (Valbahs E., Dreijers I.) 

 

„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, Scopus  

 

“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, Scopus  

 

 

  

Zinātniskās publikācijas citos 

anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos zinātniskos 

izdevumos 

 

Kopējais publikāciju skaits 19 



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 

„Asociāciju likumu pielietošanas iespējas statistisko datu analīzē” , Starptautiskā zinātniskā 

konference „ Tautsaimniecības attīstības problēmas  un risinājumi”, Rēzeknes Augstskola, 

2014.gada 10. aprīlis., Lpp. 77-91. [ISSN 1691-5828] Copernicus. 

 

“Association rule’s parameters impact study in statistical data analysis example”, 2th 

Advanced Research in Scientific Area ARSA2013, December 2-6, Zilina, Slovak Republic, p. 

471-476. [ISSN 1338-9831] 

  

„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, Scopus  

 

 „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, Scopus (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, (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 

 

 “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]  (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 raksturojošo 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] Copernicus. 

 

„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] Copernicus. (Ē. Žubule) 

 

„Distance Metrics Selection Validity in Cluster Analysis”. Scientific Journal of Riga Technical 

University: Computer Science. RTU, Riga, 2011, Issue5, Volume 49, P. 72-77. [ISSN 1407- 



  

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju skaits 34 

 

Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

„Analysis of characteristic parameters of mining association rules”, International  Scientific 

School – Modelling and analysis of  safety and risk in complex  systems (MASR2014), Saint-

Petersburg, Russia, November 18-20, 2014, p. 87-93. [ISBN 978-5-8088-0951-2]. 

  

“Autonomous robot behavior for path planning in 2D grid”, The 55
th

 International scientific 

conference of Daugavpils University, April 10-12, p. 239-244, 2013, Daugavpils. [ISBN 978-

9984-14-612-6] (E.Valbahs) 

 

„Сравнительный анализ двух подходов к моделированию и учёту 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. Užga-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 veikšanas 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 prognozēšanas uzdevuma risināšanas metožu 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 drošība /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]. 

 



Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences nosaukums, 

konferences organizators, norises 

vieta (pilsēta, valsts), datums 

„Asociāciju likumu pielietošanas iespējas statistisko datu analīzē” , Starptautiskā zinātniskā 

konference „ Tautsaimniecības attīstības problēmas  un risinājumi”, Rēzeknes Augstskola, 

2014.gada 10. aprīlis., Lpp. 77-91. [ISSN 1691-5828]  

 

“Association rule’s parameters impact study in statistical data analysis example”, 2th 

Advanced Research in Scientific Area ARSA2013, December 2-6, Zilina, Slovak Republic, p. 

471-476. [ISSN 1338-9831] 

 

“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]. 

 

„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.  

 

„Analysis of ontology based approach for clustering tasks”, 6-th    International scientific 

conference on Applied information and Communication Technologies (AICT2013), Jelgava, 

25-26 April 2013. 

 

„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 raksturojošo 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. 

 

„Zināšanu iegūšanas iespējas ar klasterizācijas tehnoloģiju palīdzību”, III. Pasaules latviešu 

zinātnieku kongress, Rīga, 25. oktobrī, 2011. 

 

“Attāluma metrikas izvēles pamatotība klasteranalīzē”., RTU 52. zinātniskā konference., 

Apakšsekcija «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 veikšanas 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 prognozēšanas uzdevuma risisnāšanas metožu 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. 

- Žurnāla “World Journal of Computer Application and Technology” (Horizon Research 

Publishing) redkolēģijas loceklis. 

-Žurnāla “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 inženieris, 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 prognozēšanas un vadības uzdevumos”, dalībnieks, RTU-IZM  

- Studiju programmas „Inženieris programmētājs” modernizācija” (projekts 

2007/0085/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0078/0160) 

- „Augstskolu personāla apmācīšana kompetentai e-studiju metožu lietošanai profesionāļiem ” 

projekta Nr. 2006/0063/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0051/0007 

- "Akadēmiskā personāla kompetences paaugstināšana datorzinātņu studiju  programmu 

veidošanā "(līguma Nr. 2006/0079/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0075/0160) 

- „Programmatūras inženierijas kursu docētāju kompetenču paaugstināšana atbilstoši 

starptautiskām sertifikācijas programmām” (līgums 

Nr.2006/0094/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0113/0094) 

- „Iedzīvotāju mūžizglītības 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 

Inženieru 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 metožu un tehnoloģiju izmantošana 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 Latviešu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu   B2  B2  B2  B2  B2 

Krievu   C2  C2  C2  C2  C2 

 
 (*)

 Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

                     

5.janvāris 2015.gads 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CV) 

 

 

I. VISPĀRĪGĀS ZIŅAS 

 

Vārds, uzvārds: Aleksandrs Ivanovs 

Personas kods: 130164-10227  

Dzimšanas gads: 1964. 

Adrese (pieraksta un dzīves vietas), telefons, e-pasts: Atmatas ielā 15-31, Daugavpilī, LV-5410; tālr. 65440143, 

28276964; e-pasts: aleksandrs.ivanovs@du.lv 

Pārvalda svešvalodas: angļu, krievu – pilnā apjomā; vācu – lasu 

Izglītība:  

aspirantūra 1987-1991 Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filozofijas 

fakultāte 

augstākā 1981-1986 Maskavas Valsts vēstures arhīvu institūts, Vēstures 

arhīvu fakultāte, vēsturnieks-arhivārs 

vidējā 1971-1981 Daugavpils 9. vidusskola 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

Profesors 2007 vēstures nozare, historiogrāfijas un vēstures palīgzinātņu 

apakšnozare 

Dr.hist. 

(vēstures 

doktors) 

1993 Promocijas darbs „Padomju nacionālā politika un 

starpnacionālās attiecības Baltijā 40.- 80.g. ārzemju 

historiogrāfijā angļu valodā” 

 

Nodarbošanās: 

Kopš 2013. g. 

novembra 

profesors Daugavpils Universitāte, Humanitārā fakultāte, Vēstures 

katedra 

Kopš 2012.g. vadošais 

pētnieks 

Rēzeknes Augstskola, Reģionālistikas zinātniskais institūts 

2007–2013  profesors Daugavpils Universitāte, Latgales Pētniecības institūts 

2003–2007 asociētais 

profesors 

Daugavpils Universitāte, Humanitārā fakultāte, Vēstures 

katedra 

1996–2003 docents Daugavpils Pedagoģiskā 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 LPSR Centrālā Valsts Oktobra revolūcijas un 

sociālistiskās celtniecības arhīva Daugavpils filiāle (tag. 

LNA Daugavpils Valsts zonālais arhīvs) 

 

 

II. ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS (par pēdējiem 6 gadiem) 

 

mailto:aleksandrs.ivanovs@du.lv


LZP un citu valsts finansēto pētījumu projektu, programmu dalībnieks vai vadītājs 

 

2009 Piedalīšanās Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētajā projektā monogrāfijas un avotu 

krājuma „Smoļenskas – Rīgas aktis” izdošanai. Projekta vadītāja LVVA direktora 

vietniece V. Pētersone, sk.: http://www.kkf.lv/#2100 

2009 Piedalīšanās Latvijas Zinātnes padomes finansētajā projektā Nr. 09.1069 „Latvijas 

etnisko grupu kolektīvās un individuālās identitātes mijiedarbības kā pilsoniskās 

sabiedrības attīstības faktors”. Projekta vadītājs Dr.sc.soc. V. Volkovs. Projekta 

ietvaros sagatavots pētījums „Historiography as Ethnic Identity Framing and 

Support Factor: The Case of the Historiography of Latgale” (1,6 autorloksnes). 

2008 Piedalīšanās LR IZM projektā „Latgales saimnieciskais un kultūrvēsturiskais 

mantojums un potenciāls mūsdienu Eiropas virzībā” (Nr.5-8/08.15). Projekta 

vadītājs Daugavpils Universitātes Latgales Pētniecības institūta direktors, asociētais 

profesors H. Soms. 

 

Starptautisko pētījumu projektu dalībnieks vai vadītājs 

 

2013 Dalība COST pasākumā (COST Action IS1005 “Medieval Europe”) sadarbībā ar 

Nīderlandes Vēstures institūtu (The Huygens Institute for the History of the 

Netherlands): pētījuma prezentācijā starptautiskajā seminārā „Easy Tools for 

Difficult Texts”. Sk.: http://easytools.huygens.knaw.nl/ (skatīts 30. 11. 2013). 

 

Līgumdarbu darbinieks vai vadītājs 

 

2013 Pētījums Latvijas Vēsturnieku komisijai „1949. gada deportācija Latvijas 

historiogrāfijā: izpētes gaita, rezultāti un perspektīvas” (pētījums sagatavots un 

iesniegts 2013. gada novembrī). 

2011 Līgums ar Latvijas Vēsturnieku komisiju par pētījuma „Latvija Otrajā pasaules 

karā: izpētes gaita Latvijas jaunākajā historiogrāfijā, izpētes rezultāti un 

perspektīvas” sagatavošanu (1 autorloksne). Pētījums tika publicēts krājumā 

“Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 27. sēj.” 

2008 Līgums ar Latvijas Vēsturnieku komisiju par pētījuma „Latvijas PSR historiogrāfija 

Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas posmā (1987. – 1990. g.)” 

sagatavošanu (1 autorloksne). Pētījums tika publicēts krājumā “Latvijas 

Vēsturnieku komisijas raksti, 25. sēj.” 

 

Latvijas vai starptautisko projektu un programmu ekspertu padomju, komisiju loceklis 

 

2012.–2015. g. Latvijas Zinātnes padomes eksperts 

 

Publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē 

 

Monogrāfijas: 

 

1. 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]: Latvijas Valsts vēstures arhīvs; Latvijas Arhīvistu biedrība; 

Daugavpils Universitātes Latgales pētniecības institūts, 2009. 768 lpp., ill. (Žurnāla „Latvijas Arhīvi” 

pielikums, Sērija „Vēstures Avoti”, 6. sēj.). ISBN 978-9984-39-894-5. 51 autorloksne. 

Monogrāfija pieejama ASV Kongresa bibliotēkā (The Library of Congress) DK504.69.R8 I93 2009. 

Publicētās recenzijas: 

Pumpuriņš, T. „Jauns pētījums – bilingvāls dokumentu publicējums”. Latvijas Arhīvi. 2010. Nr. 2: 

295-298. – rec. par grāmatu: Ivanovs, A., Kuzņecovs, A. Smoļenskas–Rīgas aktis. [Rīga], 2009. 

Misāns, I. „Unikāls senkrievu avotu izdevums par tirdzniecību viduslaikos”. Latvijas Vēstures 

Institūta Žurnāls. 2011. Nr. 2 (79): 164-168. – rec. par grāmatu: Ivanovs, A., Kuzņecovs, A. 

Smoļenskas–Rīgas aktis. [Rīga], 2009. 

http://www.kkf.lv/#2100
http://easytools.huygens.knaw.nl/
http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=CallNumber&SEQ=20120127032532&PID=xW0oBo30qSHzSR9iQyV3WtjQA&SA=DK504.69.R8


Levans, A. [Rezension]. Forschungen zur baltischen Geschichte (ISSN 1736-4132). 2011. Bd. 6.: 

264-269. – rec. ad op.: Ivanovs, A., Kuzņecovs, A. Smoļenskas–Rīgas aktis. [Rīga], 2009. 

2. Варфоломеев А. Г., Иванов А. С. Компьютерное источниковедение. Семантическое связывание 

информации в репрезентации и критике исторических источников. Петрозаводск: Издательство 

Петрозаводского государственного университета, 2013. 202 c. 12,0 autorloksnes. ISBN 978-5-8021-

1573-2. 

 

Raksti recenzētos izdevumos (raksti izdevumos, kuri iekļauti starptautiskajās datu bāzēs): 

 

3. Ivanovs, A. “Historiography of Latgale within the Context of Political and Ethnic History of the Region”. 

In: Acta Humanitarica Universitatis Saulensis. Mokslo darbai / Šiaulių Universitetas, Humanitarinis 

Fakultetas. T. 9 (2009): Alternation of Cultural Memory and Local History. Šiauliai, 2009. Pp. 72–86. 

ISSN 1822-7309. 1,2 autorloksnes. Pieejams arī internetā: http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-

0001:J.04~2009~ISSN_1822-7309.V_9.PG_72-86/DS.002.1.01.ARTIC (skatīts 30. 11. 2013). 

Izdevums “Acta Humanitarica Universitatis Saulensis” iekļauts starptautiskajās datu bāzēs: MLA 

International Bibliography un Index Copernicus. 

4. Ivanov, A. “Historiography as Framing and Support Factor of Ethnic Identity: The Case of Historiography 

of Latgale.” Ethnicity. Politics of Recognition. 2010. No. 1(2): 4–28. ISSN 1691-5844. 1,6 autorloksnes. 

Pieejams arī internetā: http://www.fsi.lu.lv/userfiles/Ethnicity_2009_2.pdf (skatīts 30. 11. 2013).  

Žurnāls iekļauts starptautiskajā datu bāzē Knowledge Base Social Sciences Eastern Europe. 

5. Ivanovs, A. „Historiografie des Holocaust in Lettland.“ In: Stefan Karner, Philipp Lesiak, Heinrihs 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, Graz – Wien – Klagenfurt; Herausgegeben von Stefan Karner. Band 16). ISBN 978-3-7065-

4871-7. 1,5 autorloksnes.  

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; 

http://dnb.ddb.de. 

6. Ivanovs, A. „Latvijas vēstures zinātnes sovetizācija: Daži Latvijas padomju historiogrāfijas tapšanas 

aspekti (20. gs. 40. g. vidus – 50. g. beigas”. Humanitāro Zinātņu Vēstnesis / Daugavpils Universitāte. 

2011. Nr. 20: 73–88. ISSN 1407-9607. 1,25 autorloksnes.  

Žurnāls „Humanitāro Zinātņu Vēstnesis” iekļauts starptautiskajā datu bāzē MLA International 

Bibliography. 

7. 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, 2013. Pp. 177-190. 1,0 autorloksne. 

ISSN 1865-0929, e-ISSN 1865-0937, ISBN 978-3-642-41359-9, e-ISBN 978-3-642-41360-5, DOI 

10.1007/978-3-642-41360-5. http://link.springer.com/search?facet-

author=%22Aleksandrs+Ivanovs%22#page-1 (skatīts 30. 11. 2013).  

Library of Congress Control Number: Applied for CR Subject Classification (1998): H.3, H.2, I.2, H.5. 

CCIS (Communications in Computer and Information Science) is abstracted/ indexed in Scopus, Google 

Scholar, DBLP, Mathematical Reviews, SCImago and submitted for the inclusion in ISI Proceedings. 

8. Pieņemts publicēšanai: Ivanovs, A., Varfolomeyev, A. „Basic Approaches to Creation of Historical 

Semantic Networks” (0,4 autorloksnes). Pieņemts publicēšanai krājumā „Vēsture: Avoti un cilvēki: 

Humanitārās fakultātes XXIII starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture XVII”. Tiks publicēts 

2014. g. janvārī. 2013. gada novembrī turpinājumizdevums „Vēsture: Avoti un cilvēki” iekļauts 

starptautiskajā datu bāzē EBSCO. 

 

Raksti recenzētos izdevumos (recenzētajā zinātniskajā periodikā, recenzētajos rakstu krājumos un 

turpinājumizdevumos, recenzētajos konferenču materiālos): 

 

9. Ivanovs, A., Soms, H. “Origins of Regional Identity of Eastern Latvia (Latgale) and Approaches to Its 

Investigation.” In: Reģionālais Ziņojums: Pētījumu materiāli. Nr. 3 / Red. E. Jermolajeva; Daugavpils 

Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo pētījumu institūts. Daugavpils: Daugavpils Universitātes 

akadēmiskais apgāds „Saule”, 2008. Pp. 41–50. 1 autorloksne. ISBN 978-9984-14-383-5. Raksts pieejams 

arī internetā: http://www.du.lv/files/000/002/892/RZ_3.pdf?1349678948 (skatīts 30. 11. 2013). 

10. Ivanovs, A. “Latvijas arheogrāfija un rakstīto vēstures avotu saglabāšanas un popularizēšanas problēmas.” 

Grām.: Kultūras krustpunkti: Latvijas Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu krājums. 4. laidiens / Sast. un 

http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2009~ISSN_1822-7309.V_9.PG_72-86/DS.002.1.01.ARTIC
http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2009~ISSN_1822-7309.V_9.PG_72-86/DS.002.1.01.ARTIC
http://www.fsi.lu.lv/userfiles/Ethnicity_2009_2.pdf
http://dnb.ddb.de/
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Aleksandrs+Ivanovs%22#page-1
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Aleksandrs+Ivanovs%22#page-1
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atbildīgais red. Juris Urtāns. Rīga: Apgāds “Mantojums”, 2008. 42.–50. lpp. 0,55 autorloksnes. ISBN 978-

9984-9907-8-1. ISSN 1691-3019. 

11. Varfolomeyev, A. Soms, H., Ivanovs, A. “Knowledge-Based Information Systems in Research of Regional 

History.” In: Digital Humanities 2008: The 20
th

 Joint International Conference of the Association for 

Literary and Linguistic Computing and the Association for Computers and the Humanities and The 1
st
 Joint 

International Conference of the Association for Literary and Linguistic Computing, the Association for 

Computers and the Humanities, and the Society for Digital Humanities – Société pour l’étude des medias 

interactifs. University of Oulu, Finland, 24 – 29 June, 2008. [Oulu]: University of Oulu, 2008. Pp. 210–

211. 0,3 autorloksnes. ISBN 978-951-42-8838-8. Izdevums pieejams arī internetā: 

http://www.ekl.oulu.fi/dh2008/Digital%20Humanities%202008%20Book%20of%20Abstracts.pdf (skatīts 

30. 11. 2013). 

12. Варфоломеев А.Г., Иванов А.С. “Принципы электронных публикаций комплексов исторических 

документов со средствами палеографического, текстологического и дипломатического анализа”. В 

кн.: Современные информационные технологии и письменное наследие: от древних текстов к 

электронным библиотекам. El’Manuscript-08: Материалы Международной научной конференции. 

(Казань, 26–30 августа 2008 г.). Казань: Издательство Казанского университета, 2008. С. 60–63. 0,25 

autorloksnes. ISBN 978-5-98180-593-6. Raksta teksts pieejams arī internetā: 

http://textualheritage.org/content/view/57/68/lang,russian/ (skatīts 30. 11. 2013). 

13. Ivanovs, A. “Historiogrāfija kā reģionālās identitātes balsts: ieskats Latgales historiogrāfijā.” Latvijas 

Vēsture: Jaunie un Jaunākie Laiki. 2008. Nr. 3 (71): 98–112. 1,5 autorloksne. ISSN 1407-0022.  

14. Ivanovs, A. “Vēstures palīgzinātnes un vēstures pētniecības līmenis: Par dažām tendencēm mūsdienu 

Latvijas historiogrāfijas attīstībā.” Grām.: A. Medveckis, sast., Ā. Kolosova, atb. red. Sabiedrība un 

kultūra: Rakstu krājums, X / Liepājas Universitāte; Sociālo zinātņu katedra; Vadībzinātņu katedra. Liepāja, 

2008. 487.–494. lpp. 0,9 autorloksnes. ISSN 1407-6918. 

15. Ivanovs, A. “Modern Latvian Archaeography”. Grām.: Vēsture: Avoti un cilvēki. Humanitārās fakultātes 

XVII starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture XI = Proceedings of the 17th International 

Scientific Readings of the Faculty of Humanities. History XI / Daugavpils Universitāte; Humanitārā 

fakultāte; atb. red. H. Soms. Daugavpils: Saule, 2009. 124.–134. lpp. ISBN 978-9984-14-414-6. 0,8 

autorloksnes. 

16. Ivanovs, A., Soms, H. “Vēsturnieka radošā mantojuma apzināšanas un reprezentācijas jautājumi: Boļeslava 

Brežgo ‘Kopoto rakstu’ izdošanas projekts.” Grām.: Vēsture: Avoti un cilvēki. Humanitārās fakultātes 

XVIII starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture XII = Proceedings of the 18th International 

Scientific Readings of the Faculty of Humanities. History XII / Daugavpils Universitāte; atb. red. H. Soms. 

Daugavpils: Saule, 2009. 90.–98. lpp. ISBN 978-9984-14-416-0. 0,6 autorloksnes. 

17. Варфоломеев А., Иванов А., Сомс Х. “Проект семантической сети для поддержки исследований по 

региональной истории.” В кн.: Vēsture: Avoti un cilvēki. Humanitārās fakultātes XVIII starptautisko 

zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture XII = Proceedings of the 18th International Scientific Readings of 

the Faculty of Humanities. History XII / Daugavpils Universitāte; atb. red. H. Soms. Daugavpils: Saule, 

2009. 206.–211. lpp. ISBN 978-9984-14-416-0. 0,4 autorloksnes. 

18. Иванов А., Варфоломеев А. „Публикация и анализ рукописных исторических документов с 

помощью технологии XML.” Humanitāro Zinātņu Vēstnesis / Daugavpils Universitāte. 2009. Nr. 16: 69–
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Publicēšanai pieņemtie raksti: 

 

56. Ivanovs, A. „Latvijas vēsture, 20.gs. 50.g. vidus – 1990.g.: prioritārās tēmas un izpētes perspektīvas 

Latvijas jaunākajā historiogrāfijā”. Raksts pieņemts publicēšanai LU LVI krājumā Baltijas valstis PSRS 

sastāvā: no poststaļinisma līdz pārbūvei, 1953-1990 (1,0 autorloksne). 

57. Ivanovs, A. „Reģionu vēstures izpēte nacionālās historiogrāfijas kontekstā: Latgales vēstures 
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materiālos (1,0 autorloksne). 
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Baltic: Theoretical Aspects and Current Research” materiālu krājumā (1,25 autorloksnes). 
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(1,4 autorloksnes).  

60. Кузнецов А., Иванов А. „Псковские грамоты первой трети XVI века из Латвийского 

государственного исторического архива.” Raksts pieņemts publicēšanai Krievijas Zinātņu akadēmijas V. 

Vinogradova Krievu valodas institūta turpinājumizdevumā Лингвистическое источниковедение, 
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Piedalīšanās ar referātu starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos 

 

1. 2008.g. 24.–25. janvārī. Daugavpils. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Starptautiskā 

konference XVIII Zinātniskie lasījumi (sekcija „Vēsture: avoti un cilvēki). Nolasīts referāts: „Vēsturnieka 

radošā mantojuma apzināšanas, izpētes un popularizēšanas jautājumi”.  

2. 2008. g. 24. aprīlī. Liepāja. Liepājas Pedagoģiskās akadēmijas un Melardalenas augstskolas (Zviedrija) 

rīkotā 11. starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra: Sociālā partnerība un dialogs”. 

Prezentēts referāts „Latgales historiogrāfija kā reģionālās identitātes ‘atbalsta faktors’”. 

3. 2008. gada 25.–26. aprīlī. Rīga. Latvijas Universitātes Moderno valodu fakultātes Baltijas Ģermānistikas 

centra rīkotā starptautiskā konference „Deutsche Sprache und Literatur im Ostseeraum V”. Prezentēts 

referāts „Latvian Archaeography from the 19
th

 to the Beginning of the 21
st
 Century: Interaction of Baltic 

German, Russian, and Latvian Traditions in Historical Records and Narratives Editing”. Sk. informāciju par 

konferenci: http://www.bgz.lu.lv/index.php/geplante-veranstaltungen/archiv/tagungen/17-deutsche-sprache-

und-literatur-im-ostseeraum-v (skatīts 20. 09. 2008). 

4. 2008. gada 15.–17. maijā. Daugavpils. Daugavpils Universitātes 50. Starptautiskā zinātniskā konference. 

Prezentēts referāts: „Albums ‘Terra Mariana’: Historiogrāfiskais aspekts”.  

5. 2008. gada 24.–28. jūnijā. Oulu, Somija. Starptautiskā zinātniskā konference “Digitālās humanitāras zinātnes 

2008”: Digital Humanities 2008: The 20
th
 Joint International Conference of the Association for Literary and 

Linguistic Computing and the Association for Computers and the Humanities and The 1
st
 Joint International 

Conference of the Association for Literary and Linguistic Computing, the Association for Computers and the 

Humanities, and the Society for Digital Humanities – Société pour l’étude des medias interactifs. Prezentēts 

referāts “Uz zināšanām balstītās informācijas sistēmas reģionālās vēstures izpētē” (“Knowledge-Based 

Information Systems in Research of Regional History”). Prezentācijas līdzautori – Henrihs Soms un Aleksejs 

Varfolomejevs. Sk. konferences programmu: http://www.ekl.oulu.fi/dh2008/programme.html (skatīts 30. 11. 

2013). 

6. 2008. gada 26.–30. augustā. Kazaņa, Krievija. Starptautiskā zinātniskā konference „Mūsdienu informācijas 

tehnoloģijas un rakstītais mantojums: no seniem tekstiem līdz elektroniskajām bibliotēkām” („Современные 

информационные технологии и письменное наследие: от древних текстов к электронным 

библиотекам”). Līdzautorībā ar matemātikas doktoru A. Varfolomejevu prezentēts referāts „Vēstures 

dokumentu kompleksu publicēšanas elektroniskā edīcija ar paleogrāfiskās, tekstoloģiskās un diplomātiskās 

analīzes instrumentiem” („Принципы электронных публикаций комплексов исторических документов 

со средствами палеографического, текстологического и дипломатического анализа”). Publicēts referāta 

teksts. Sk. konferences programmu: http://textualheritage.org/content/view/26/50/lang,russian/ (skatīts 30. 

11. 2013). 

7. 2008. gada 9. – 12. septembrī. Arhangeļska, Krievija. Krievijas Zinātņu akadēmijas Vispārīgas vēstures 

institūta un M. Lomonosova Pomorskas Valsts universitātes rīkotā Skandināvijas valstu un Somijas izpētes 

16. konference (XVI конференция по изучению Скандинавских стран и Финляндии). Prezentēts referāts: 

„Dokumentārie avoti par Smoļenskas kņazistes attiecībām ar Gotlandi 13. gadsimta pirmajā pusē: daži aktu 

materiāla datēšanas, atribūcijas un interpretācijas jautājumi” („Документальные источники об 

отношениях Смоленского княжества с Готландом в первой половине XIII в.: некоторые вопросы 

датировки, атрибуции и интерпретации актового материала”). Publicētas referāta tēzes (sk. publikāciju 

sarakstā). Sk. konferences programmu: http://do.gendocs.ru/docs/index-8011.html?page=4 (skatīts 30. 11. 

2013).  

8. 2008. gada 10. decembrī, Maskava, Krievija. Maskavas Valsts universitātes Vēstures fakultātes un Krievijas 

Zinātņu akadēmijas Vēstures un filoloģijas zinātņu nodaļas rīkotie akadēmiķa I. Kovaļčenko 85. gadadienai 

veltītie IV Zinātniskie lasījumi. Prezentēts referāts „I. Kovaļčenko idejas par vēstures avota informatīvo 

vērtību un neizsmeļamību mūsdienu datorizētajā avotpētniecībā” („Идеи И.Д. Ковальченко об 

информационной ценности и неисчерпаемости источника в современном компьютерном 

источниковедении”). Prezentācijas līdzautors – A. Varfolomejevs. Sk. konferences programmu: 

http://www.hist.msu.ru/News/kov2008p.rtf (skatīts 30. 11. 2013). 

9. 2008. gada 13.–15. decembrī. Maskava, Krievija. Starpreģionu Asociācijas „Vēsture un dators” 

(Межрегиональная Ассоциация «История и компьютер») rīkotā XI Starptautiskā konference „Inovatīvās 

pieejas vēstures pētniecībā: informācijas tehnoloģijas, modeļi un metodes” («Инновационные подходы в 

исторических исследованиях: информационные технологии, модели и методы»). Līdzautorībā ar 

matemātikas doktoru A. Varfolomejevu un Dr. hist. H. Somu konferences atklāšanas plenārsēdē prezentēts 

referāts „Semantiskais tīkls kā reģionālās vēstures datu reprezentācijas modelis” («Семантическая сеть как 
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модель представления знаний по региональной истории»). Publicētas referāta tēzes (sk. publikāciju 

sarakstā). Sk. informāciju par konferenci: http://kleio.asu.ru/2012/2/hcsj-22012_97-102.pdf (skatīts 30. 11. 

2013). 

10. 2009. gada 29.–30. janvārī. Daugavpils. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes rīkotā 

Starptautiskā konference „XIX Zinātniskie Lasījumi” (sekcija „Vēsture: avoti un cilvēki). Prezentēts referāts 

„Matemātiski modeļi nepilnās un/vai pretrunīgās vēsturiskās informācijas adekvātai reprezentācijai 

Semantiskajā vēsturiskajā tīklā (Historical Semantic Network)” („Математические модели для адекватной 

репрезентации неполной и/или противоречивой исторической информации в Исторической 

семантической сети (Historical Semantic Network)”). Prezentācijas līdzautors – matemātikas doktors A. 

Varfolomejevs. Sk. konferences programmu: 

http://du.lv/files/000/001/722/progr_XIX_2009.pdf?1349678887 (skatīts 30. 11. 2013). 

11. 2009. gada 23.–24. aprīlī. Liepāja. Liepājas Universitātes un Melardalenas augstskolas (Zviedrija) rīkotā 12. 

starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra: Citādība un mazākuma intereses”. Prezentēts 

referāts „Vēstures informācijas reprezentācijas specifika semantiskajos tīklos: jaunā paradigma vēstures 

pētniecība”. 

12. 2009. gada 7. – 8. maijā. Šauļi, Lietuva. Šauļu Universitātes rīkotā Starptautiskā zinātniskā konference 

„Alteration of Cultural Memory and Local History” (Conference is dedicated to the millennium of 

Lithuania’s name). Prezentēts referāts: „Historiography of Latgale within the Context of Political and Ethnic 

History of the Region”. 

13. 2009. gada 21. – 24. septembrī. Uļjanovska, Krievija. VIII Starptautiskā konference „Interaktīvās sistēmas: 

cilvēka un datora mijiedarbības problēmas” („Interactive Systems and Technologies: The Problems of 

Human – Computer Interaction”). Prezentēts referāts „Knowledge-Based Scholarly Environment Project for 

Regional Historical Studies”. Referāta līdzautors – A. Varfolomejevs. 

14. 2009. gada 27. – 28. oktobrī. Rīga. Latvijas Vēsturnieku komisijas, Latvijas Okupācijas muzeja, Latvijas 

Valsts arhīva un Gētes institūta Rīgā rīkotā starptautiskā zinātniskā konference „Okupācija, kolaborācija, 

pretošanās: vēsture un vēstures uztvere”. Prezentēts koreferāts „Atmiņa kā valstisks pasākums”. 

15. 2010. gada 28. – 29. janvārī. Daugavpils. Daugavpils. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 

rīkotā Starptautiskā konference „XX Zinātniskie Lasījumi” (sekcija „Vēsture: avoti un cilvēki). Prezentēts 

referāts „Vēstures avotu informācijas semantiskā publikācija, izmantojot Wiki-tehnoloģiju” 

(„Семантическая публикация информации исторических источников на основе технологии Wiki”). 

Prezentācijas līdzautors – matemātikas doktors A. Varfolomejevs. Sk. konferences programmu: 

http://du.lv/files/0000/2694/Programma_ZL.pdf (skatīts 30. 11. 2013). 

16. 2010. gada 20. – 22. septembrī. Lielā Novgoroda, Krievija. Novgorodas Valsts universitātes (Новгородский 

государственный университет им. Ярослава Мудрого), Eiropas Universitātes Sanktpēterburgā 

(Европейский университет в Санкт-Петербурге) un Krievijas Zinātņu akadēmijas Sanktpēterburgas 

Vēstures institūta (Санкт-Петербургский институт истории РАН) rīkotā Starptautiskā zinātniskā 

konference „Novgorodika -2010” (Новгородика – 2010. Вечевой Новгород). Sk. konferences programmu: 

http://www.novsu.ru/novgorodika/i.602220/?id=640519 (skatīts 30. 11. 2013). Prezentēti 2 referāti: 

- „Комплекс источников по истории Великого Новгорода в Латвийском государственном 

историческом архиве (XII – XVI вв.)” („Lielās Novgorodas vēstures avotu komplekss Latvijas Valsts 

vēstures arhīvā, 12. – 16. gs.”); 

- līdzautorībā ar prof. A. Kuzņecovu „Нибуров мир 1392 г.: вопросы текстологии” („1392. gadā 

noslēgtais Nībūra miers: tekstoloģijas jautājumi”). 

17. 2010. g. 22. – 24. oktobrī. Maskava, Krievija. Maskavas Valsts universitātes Vēstures fakultātes un 

Starpreģionu asociācijas „Vēsture un dators” (Межрегиональная Ассоциация «История и компьютер») 

rīkotā XII Starptautiskā konference „Informācijas resursi, tehnoloģijas un vēstures procesu un parādību 

rekonstrukcijas modeļi” (Информационные ресурсы, технологии и модели реконструкции 

исторических процессов и явлений). Līdzautorībā ar matemātikas doktoru A. Varfolomejevu prezentēts 

referāts „Zinātniskās pētniecības virtuālās vides vēsturnieka arsenālā: tendences un perspektīvas” 

(Виртуальные среды для научных исследований в арсенале историка: тенденции и перспективы). 

Publicētas referāta tēzes (sk. publikāciju sarakstā). Sk. konferences programmu: http://aik-sng.ru/node/216 

(skatīts 30. 11. 2013). 

18. 2010. g. 28. – 31. oktobrī. Ufā, Krievija. Starptautiskā zinātniskā konference „Informācijas tehnoloģijas un 

rakstītais mantojums: El’Manuscript-10” („Информационные технологии и письменное наследие. 

El’Manuscript-10”). Līdzautorībā ar matemātikas doktoru A. Varfolomejevu prezentēts referāts „Vēstures 

avotu kompleksu semantiskās publikācijas”. Sk. konferences programmu: 

http://textualheritage.org/content/view/324/167/lang,russian/ (skatīts 30. 11. 2013). 

http://kleio.asu.ru/2012/2/hcsj-22012_97-102.pdf
http://du.lv/files/000/001/722/progr_XIX_2009.pdf?1349678887
http://du.lv/files/0000/2694/Programma_ZL.pdf
http://www.novsu.ru/novgorodika/i.602220/?id=640519
http://aik-sng.ru/node/216
http://textualheritage.org/content/view/324/167/lang,russian/


19. 2011. g. 27. – 28. janvārī. Daugavpils. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes rīkotā Starptautiskā 

konference „XXI Zinātniskie Lasījumi” (sekcija „Vēsture: avoti un cilvēki). Sk. konferences programmu: 

http://lpi.du.lv/wp-content/uploads/2011/01/2011-XXI_Zin_las_programma.pdf (skatīts 30. 11. 2013). 

Prezentēti 2 referāti: 

- „Компьютерный анализ структуры исторических источников (на примере отписок XVII века” 

(„Vēstures avotu struktūras datoranalīze”). Prezentācijas līdzautors – matemātikas doktors A. Varfolomejevs. 

- „Виртуальные среды исследований и задачи синтеза нового исторического знания” („Pētījumu 

virtuālās vides un jaunu vēstures zināšanu sintēzes jautājumi”). Prezentācijas līdzautors – matemātikas 

doktors A. Varfolomejevs. 

20. 2011.g. 11.-16. jūlijs. Petrozavodska, Krievija. Petrozavodskas Valsts universitātes un Starptautiskās 

asociācijas „Vēsture un dators” rīkotā Starptautiskā zinātniskā konference „Datortehnoloģijas un 

matemātiskās metodes pētījumos vēsturē” („Компьютерные технологии и математические методы в 

исторических исследованиях”). Prezentēti 2 referāti: 

- plenārsēdē: „Компьютерное источниковедение”; 

- „Модели структуры и содержания исторических источников”. Referāta līdzautors – matemātikas 

doktors A. Varfolomejevs. 

Informāciju par konferenci sk.: http://www.petrsu.ru/news.html?action=single&id=5116 (skatīts 30. 11. 

2013).; sk. konferences programmu: http://www.aik-sng.ru/news/prog-petr2011.pdf (skatīts 30. 11. 2013). 

21. 2011. g. 16.-17. septembris. Rīga. Latvijas vēsturnieku I kongress. Prezentēts referāts plenārsēdē: „Reģionu 

vēstures izpēte nacionālās historiogrāfijas kontekstā: Latgales vēstures historiogrāfijas attīstības tendences 

(1991.–2011.)”. http://demoshistoria.lv/portals/programma (skatīts 30. 11. 2013). 

22. 2011. g. 29. septembris – 1. oktobris. Neapole, Itālija. Starptautiskā zinātniskā konference „Digital 

Diplomatics: Tools for Digital Diplomatist”. Prezentēts referāts: „Semantic Publications of Charter Corpora 

(The Case of a Diplomatic Edition of the Complex of Old Russian Charters ‘Moscowitica–Ruthenica’)”. 

Referāta līdzautors – matemātikas doktors A. Varfolomejevs. Sk. konferences programmu: 

http://www.cei.lmu.de/digdipl11/organization/program ; http://www.recruitdigitaldoc.org/wp-

content/uploads/2011/09/Locandina_6.pdf (skatīts 30. 11. 2013). 

23. 2011. g. 20.-21. oktobris. Daugavpils. Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV 

kongresa „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte” sekcija Daugavpils Universitātē „Latgales 

saimnieciskais un kultūrvēsturiskais mantojums un potenciāls mūsdienu Eiropas kontekstā”. Prezentēts 

referāts „Latgales vēstures historiogrāfijas attīstības tendences (1991 – 2011)”.  

Sk. konferences programmu: http://du.lv/files/000/004/576/programma.pdf?1349679116 (skatīts 30. 11. 

2013). 

24. 2012. g. 26.-27. janvārī. Daugavpils. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes rīkotā Starptautiskā 

konference „XXII Zinātniskie Lasījumi” (sekcija „Vēsture: avoti un cilvēki). Prezentēts referāts (līdzautors 

Dr. A. Varfolomejevs): „Компьютерное источниковедение как направление общего исторического 

источниковедения” („Uz datortehnoloģijām balstītā avotu pētniecība kā vispārējās avotu mācības 

virziens”). Sk. konferences programmu: 

http://www.du.lv/files/000/004/925/HF_programma_2012_A5_1.pdf?1349679138 (skatīts 30. 11. 2013). 

25. 2012. g. 2.-3. februārī. Maskava. Krievija. Krievijas Valsts humanitārās universitātes Vēstures arhīvu 

institūta (Историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного университета), 

Krievijas Zinātņu akadēmijas Vispārējās vēstures institūta (Институт всеобщей истории РАН) un Krievijas 

Zinātņu akadēmijas Arheogrāfijas komisijas (Археографическая комиссия РАН) rīkotā XXIV ikgadējā 

starptautiskā zinātniskā konference: „Проблемы дипломатики, кодикологии и актовой археографии; в 

честь члена-корреспондента РАН С. М. Каштанова”. Prezentēts referāts „Археография и актовое 

источниковедение в эпоху компьютерных технологий” („Arheogrāfija un aktu avotu pētniecība 

datortehnoloģiju laikmetā”). Publicētas referāta tēzes (sk. publikāciju sarakstā). 

Sk. konferences programmu: http://iai.rsuh.ru/article.html?id=1961149 (skatīts 30. 11. 2013). 

26. 2012. g. 19. aprīlī. Rīga. Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta rīkotā Starptautiskā zinātniskā 

konference „Baltijas valstis PSRS sastāvā: no poststaļinisma līdz pārbūvei, 1953 – 1990”. Prezentēts referāts 

„Latvijas vēsture, 1953. – 1990. gads: prioritārās tēmas un to izpētes perspektīvas Latvijas jaunākajā 

historiogrāfijā.” 

27. 2012. g. 16.-22. jūlijā. Hamburga, Vācija. Starptautisko organizāciju (The Alliance of Digital Humanities 

Organizations; The Association for Literary and Linguistic Computing; The Association for Computers and 

Humanities; The Australian Association for Digital Humanities; centerNet; Société pour l’étude des medias 

interactifs) Hamburgas Universitātē rīkotā Starptautiskā zinātniskā konference Digital Humanities 2012. 

Prezentēts referāts „Wiki Technologies for Semantic Publication of Old Russian Charter” (referāta līdzautors 

http://lpi.du.lv/wp-content/uploads/2011/01/2011-XXI_Zin_las_programma.pdf
http://www.petrsu.ru/news.html?action=single&id=5116
http://www.aik-sng.ru/news/prog-petr2011.pdf
http://demoshistoria.lv/portals/programma
http://www.cei.lmu.de/digdipl11/organization/program
http://www.recruitdigitaldoc.org/wp-content/uploads/2011/09/Locandina_6.pdf
http://www.recruitdigitaldoc.org/wp-content/uploads/2011/09/Locandina_6.pdf
http://du.lv/files/000/004/576/programma.pdf?1349679116
http://www.du.lv/files/000/004/925/HF_programma_2012_A5_1.pdf?1349679138
http://iai.rsuh.ru/article.html?id=1961149


A. Varfolomejevs). Sk. konferences programmu: http://www.dh2012.uni-

hamburg.de/conference/programme/ (skatīts 30. 11. 2013). 

28. 2012. g. 3. – 8. septembrī. Petrozavodska (Krievija). Petrozavodskas Valsts universitātes un Iževskas Valsts 

tehniskās universitātes rīkotā 4. Starptautiskā zinātniskā konference „Informācijas tehnoloģijas un rakstītais 

mantojums: El’Manuscript-2012” (Информационные технологии и письменное наследие. El’Manuscript 

– 2012). Prezentēts referāts (līdzautors – matemātikas doktors A. Varfolomejevs) „Репрезентация 

содержания исторических источников в семантических сетях: Attempto Controlled English (ACE)” 

(„Vēstures avotu satura reprezentācija semantiskajos tīklos|: Attempto Controlled English”).  

Sk. konferences programmu: http://textualheritage.org/content/view/382/181/lang,russian/ (skatīts 30. 11. 

2013). 

29. 2012. g. 21. – 23. septembrī. Maskava, Krievija. Asociācijas „Vēsture un dators” rīkotā XIII Starptautiskā 

konference „Inovatīvās pieejas pētījumos vēsturē: informācijas tehnoloģijas, modeļi un metodes” 

(Инновационные подходы в исторических исследованиях: информационные технологии, модели и 

методы). Prezentēts referāts „Возможности Semantic MediaWiki в создании семантических публикаций 

исторических источников” („Semantisko MediaWiki izmantošanas iespējas vēstures avotu semantisko 

publikāciju sagatavošanā”) (referāta līdzautors – matemātikas doktors A. Varfolomejevs). Publicētas referāta 

tēzes. Informāciju par konferenci sk.: http://aik-sng.ru/node/439 (skatīts 30. 11. 2013). 

30. 2012.g. 25. – 26. septembrī. Lielā Novgoroda (Krievija). Novgorodas Valsts universitātes un Krievijas 

Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta Sanktpēterburgā rīkotā starptautiskā zinātniskā konference 

„Novgorodika – 2012” («Новгородика – 2012. У истоков российской государственности»). Prezentēts 

referāts „16. – 17. gadsimta sākuma Pleskavas aktis Latvijas Valsts vēstures arhīva fondos” („Псковские 

грамоты XVI – начала XVII в. из Латвийского государственного исторического архива»). Referāta 

līdzautors – Dr. philol. A. Kuzņecovs. Sk. konferences programmu: http://www.novsu.ru/novgorodika2012/ 

(skatīts 30. 11. 2013). 

31. 2012. g. 10.-14. oktobrī. Rīga. Latvijas Universitāte. LU Vēstures un filozofijas fakultātes, LU Latvijas 

vēstures institūta, Hērdera Institūta (Herder-Institut, Marburg), Tallinas Universitātes Vēstures institūta un 

Viļņas Universitātes Vēstures fakultātes rīkotā Baltijas pilsētu vēstures Pirmā konference (The First 

Conference of Baltic Urban History “Urban History in the Baltic: Theoretical Aspects and Current 

Research”). Prezentēts referāts „Livonian Towns in Old Russian Chronicles: Interaction between Myths, 

Historiographic Stereotypes, and Historical Reality”. Sk. konferences programmu: 

http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/eng/news/BalticUrbanHistory.pdf (skatīts 30. 11. 2013). 

32. 2012. g. 22.-24. oktobrī. Maskava. Krievija. Starptautiskie vēsturiski filoloģiskie lasījumi „Ad Fontes: Senās 

Krievzemes rakstītie pieminekļi” (Международные историко-филологические чтения «Ad Fontes: 

письменные памятники Древней Руси. К 1150-летию российской государственности», Дом русского 

зарубежья имени Александра Солженицына). Prezentēts referāts „Русские средневековые документы в 

Латвийском национальном архиве” („Viduslaiku krievu dokumenti Latvijas Nacionālajā arhīvā”). 

Referāta līdzautors – Dr. philol. A. Kuzņecovs.  

Sk. konferences programmu: http://www.domrz.ru/data/konf_ad_fontes_22-

25_10_2012/konf_ad_fontes_22-24_10_2012_programma.pdf (skatīts 30. 11. 2013). 

33. 2013. g. 24.-25. janvārī. Daugavpils. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes rīkotā Starptautiskā 

konference „XXIII Zinātniskie Lasījumi” (sekcija „Vēsture: avoti un cilvēki). Prezentēts referāts (līdzautors 

Dr. A. Varfolomejevs): „Возможности естественных контролируемых языков в представлении 

семантики исторических источников” („Dabisko kontrolējamo valodu iespējas vēstures avotu semantikas 

reprezentācijā”).  

Sk. konferences programmu: http://du.lv/files/000/006/973/programma.pdf?1358499968 (skatīts 30. 11. 

2013). 

34. 2013. gada 18. – 19. aprīlī. Hāga, Nīderlande. Nīderlandes Vēstures institūta (Huygens Institute for the 

History of the Netherlands) un COST Action IS1005 „Medieval Europe” rīkotais Starptautiskais seminārs 

Workshop “Easy Tools for Difficult Texts: Manuscripts and Textual Tradition”. Prezentēts referāts: 

“Representation of the Tenor of Medieval Charters by Means of Controlled Natural Languages”. Referāta 

līdzautors Dr. A. Varfolomejevs. Publicētas referāta tēzes (sk. publikāciju sarakstā). Sk. konferences 

programmu: http://easytools.huygens.knaw.nl/?page_id=18 (skatīts 30. 11. 2013). 

35. 2013. g. 7.-8. oktobrī. Sanktpēterburga, Krievija. Starptautiskā zinātniskā konference „Knowledge 

Engineering and Semantic Web”. Prezentēts referāts (līdzautors Dr. A. Varfolomejevs): „Representation of 

Historical Sources on the Semantic Web by Means of Attempto Controlled English”. Sk. konferences 

programmu: http://kesw.ifmo.ru/kesw2013/program (skatīts 30. 11. 2013). 

36. 2013. g. 14.-16. novembrī. Parīze, Francija. Starptautiskā zinātniskā konference „Digital Diplomatics 2013: 

What is Diplomatics in the Digital Environment?”. Prezentēts referāts: „‘Direct’ Representation of Meta-

http://www.dh2012.uni-hamburg.de/conference/programme/
http://www.dh2012.uni-hamburg.de/conference/programme/
http://textualheritage.org/content/view/382/181/lang,russian/
http://aik-sng.ru/node/439
http://www.novsu.ru/novgorodika2012/
http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/eng/news/BalticUrbanHistory.pdf
http://www.domrz.ru/data/konf_ad_fontes_22-25_10_2012/konf_ad_fontes_22-24_10_2012_programma.pdf
http://www.domrz.ru/data/konf_ad_fontes_22-25_10_2012/konf_ad_fontes_22-24_10_2012_programma.pdf
http://du.lv/files/000/006/973/programma.pdf?1358499968
http://easytools.huygens.knaw.nl/?page_id=18
http://kesw.ifmo.ru/kesw2013/program


information and the Tenor of Charters on the Semantic Web: Attempto Controlled English (ACE)”. 

Publicētas referāta tēzes (sk. publikāciju sarakstā). Sk. konferences programmu: 

http://www.cei.lmu.de/digdipl13/program-2 (skatīts 30. 11. 2013). 

37. 2013. g. 5. decembrī. Krievijas Zinātņu Akadēmijas Vispārējās vēstures institūts, Maskava. Latvijas un 

Krievijas kopīgās vēsturnieku komisijas sēde un kolokvijs „Krievijas impērijas sadrupšana, Pirmais pasaules 

karš un neatkarīgās Latvijas valsts dibināšana”. Prezentēts referāts: „Latvijas historiogrāfija un Pirmais 

pasaules karš: diskutējamā aktualitāte” («Латвийская историография и Первая мировая война: 

сомнительная актуальность»). 

 

Piedalīšanās ar referātu cita veida konferencēs 

1. 2008. gada 23. maijā. Viļņa, Lietuva. Nacionalinė mokslinė konferencija „XXa. Lietuvos istorinė periodika, 

skirta ‘Istorijos’ žurnalo 50-mečiui paminėti”. Prezentēts referāts „Historical Periodicals in Latvia, mainly in 

the 1990s – beginning of the 21
st
 century”. 

2. 2011. g. 12. maijs, Rīga. LU Latvijas vēstures institūta jubilejas lasījumi „LU Latvijas vēstures institūts: 75 

gadi Latvijas vēsturē un politikā”. Prezentēts referāts: „Latvijas jaunākās historiogrāfijas tapšanas problēmas 

un Latvijas vēstures institūts (20. gs. 80. g. 2. puse – 80. g sākums)”. 

 

 

III. PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA (par pēdējiem 6 gadiem) 

 

Vadītie promocijas darbi – 1 (Gaļina Sedova „Krievu Pareizticīgo baznīcas Rīgas eparhija 1945.–1964. g.”). 

 

Vadītie maģistra darbi (skaits) – 21 (Daugavpils Universitātes maģistra studiju programma „Vēsture” un Rēzeknes 

Augstskolas profesionālā maģistra studiju programma „Arhīvniecība”). 

 

Vadītie bakalaura darbi (skaits) – 4.  

 

Docētie studiju kursi (kursa nosaukums, apjoms kredītpunktos): 

 

Avotu mācība  4 KP 

Ievads historiogrāfijā 4 KP 

Vēstures novadpētniecība (kopā ar prof. I. Salenieci un asoc. prof. H. Somu) 2 KP 

Reģionālisma problēma vēsturē (kopā ar asoc. prof. H. Somu) 4 KP 

Arhīvistikas pamati 2 KP 

Arheogrāfijas pamati 2 KP 

Vēstures filozofija (sadaļa “19. – 20. gs. historiogrāfija”) 2 KP 

Latvijas vēstures historiogrāfija 2 KP 

Mūsdienu vēstures metodoloģijas avotpētnieciskā paradigma (kopā ar prof. I. 

Salenieci) 

4 KP 

Historiogrāfija kā nacionālās, etniskās un reģionālās identitātes balsts (kopā ar 

prof. I. Salenieci un asoc. prof. H. Somu) 

4 KP 

Datortehnoloģijas vēstures avotu reprezentācijā, izpētē un edīcijā 

(kopā ar Dr. A. Varfolomejevu) 

2 KP 

Vēsturiskā diplomātika (dokumentāro avotu formulāra kritika)  2KP 

Arhīvzinātne un tās aktuālās problēmas (Rēzeknes Augstskola) 4 KP 

Pētnieciskā darba metodoloģija un metodika (Rēzeknes Augstskola) 2KP 

Arheogrāfija (Rēzeknes Augstskola) 2 KP 

Digitāli arhīvi un arhīva dokumentu popularizēšanas problēmas (Rēzeknes 

Augstskola) 

1 KP 

Arhīvzinātne un dokumentoloģija (Latvijas Universitāte; kopā ar Dr. V. 

Rūsiņu) 

4 KP 

 

Darbs studiju programmas padomē: Daugavpils Universitātes vēstures doktora studiju programma 

„Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes” (51224) 

 

Izstrādātie studiju kursi (uzrādīt, ja tiek realizēti programmā, kurā):  

 

http://www.cei.lmu.de/digdipl13/program-2


Avotu mācība tiek realizēts Daugavpils Universitātes (turpmāk – DU) 

akadēmiskajā bakalaura studiju programmā “Vēsture” 

Ievads historiogrāfijā tiek realizēts DU akadēmiskajā bakalaura studiju 

programmā “Vēsture” 

Vēstures novadpētniecība (līdzautori: 

prof. I. Saleniece, asoc. prof. H. 

Soms) 

tiek realizēts DU akadēmiskajā bakalaura studiju 

programmā “Vēsture” 

Arhīvistikas pamati tiek realizēts DU akadēmiskajā maģistra studiju 

programmā “Vēsture” 

Arheogrāfijas pamati tiek realizēts DU akadēmiskajā maģistra studiju 

programmā “Vēsture” 

Vēstures metodoloģijas (līdzautori: 

lekt. D.Oļehnovičs, doc. I. Šenberga, 

doc. T. Kuzņecova) 

tiek realizēts DU akadēmiskajā maģistra studiju 

programmā “Vēsture” 

Reģionālisma problēma vēsturē 

(līdzautors: asoc. prof. H. Soms) 

tiek realizēts DU akadēmiskajā maģistra studiju 

programmā “Vēsture” 

Vēstures filozofija (līdzautori: prof. I. 

Saleniece, doc. I. Šenberga, doc. T. 

Kuzņecova) 

tiek realizēts DU akadēmiskajā maģistra studiju 

programmā “Vēsture” 

Vēstures terminoloģija angļu valodā sākot ar 2014./15. st. gadu, tiks realizēts DU 

akadēmiskajā maģistra studiju programmā “Vēsture” 

Vēsturiskā informātika (līdzautors: 

asoc. prof. H. Soms) 

sākot ar 2014./15. st. gadu, tiks realizēts DU 

akadēmiskajā maģistra studiju programmā “Vēsture” 

Latvijas vēstures historiogrāfija tiek realizēts DU profesionālajās studiju programmās 

“Vēstures un sociālo zinību skolotājs” un “Vēstures un 

kultūras vēstures skolotājs” 

Mūsdienu vēstures metodoloģijas 

avotpētnieciskā paradigma) 

(līdzautore - prof. I. Saleniece) 

tiek realizēts DU vēstures doktora studiju programmā 

„Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes”  

Datortehnoloģijas vēstures avotu 

reprezentācijā, izpētē un edīcijā 

(līdzautors – Dr. A. Varfolomejevs) 

tiek realizēts DU vēstures doktora studiju programmā 

„Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes”  

Vēsturiskā diplomātika 

(dokumentāro avotu formulāra 

kritika) 

tiek realizēts DU vēstures doktora studiju programmā 

„Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes”  

Arhīvzinātne un tās aktuālās 

problēmas 

tiek realizēts Rēzeknes Augstskolas profesionālajā 

maģistra studiju programmā “Arhievniecība”  

Arheogrāfija tiek realizēts Rēzeknes Augstskolas profesionālajā 

maģistra studiju programmā “Arhievniecība”  

Digitāli arhīvi un arhīva dokumentu 

popularizēšanas problēmas 

tiek realizēts Rēzeknes Augstskolas profesionālajā 

maģistra studiju programmā “Arhievniecība” 

Pētnieciskā darba metodoloģija un 

metodika 

tiek realizēts Rēzeknes Augstskolas profesionālajā 

maģistra studiju programmā “Arhievniecība” 

Arhīvzinātne un dokumentoloģija 

(līdzautors Dr. V. Rūsiņš) 

tiek realizēts Latvijas Universitātes otrā līmeņa 

profesionālajā augstākās izglītības maģistra studiju 

programmā „Dokumentu un arhīvu pārvaldība” 

 

Izstrādātās studiju programmas:  

 

Daugavpils Universitātes vēstures doktora studiju programma „Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes” 

(51224); programma akreditēta līdz 2015. gadam.  

 

Studiju programmu vadība: 

 

1. Kopš 2010. g. Daugavpils Universitātes vēstures doktora studiju programma „Historiogrāfija un vēstures 

palīgzinātnes” (51224) direktors. 

2. Kopš 2012. gada Rēzeknes Augstskolas profesionālās maģistra studiju programmas “Arhievniecība” 

(47322) direktors. 



 

Kvalifikācijas celšana ārzemju vai Latvijas augstskolās un pētniecības iestādēs: 

 

2008. g. jūnijs – pētnieciskā darba veikšana Tartu Universitātēs bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu 

nodaļā. 

 

Lekcijas ārzemju augstskolās un pētniecības iestādēs: 

 

2012. gada septembrī. Lekcijas un praktiskās nodarbības (Workshop) „Semantiskā tīmekļa tehnoloģijas 

rakstīto pieminekļu un vēstures avotu publicēšanā” („Технологии Semantic Web в публикациях 

памятников письменности и исторических источников”) Petrozavodskas Valsts universitātē 4. 

starptautiskās zinātniskās konferences „Informācijas tehnoloģijas un rakstītais mantojums: El’Manuscript-

2012” ietvaros. (8 stundas, līdzautors – Dr. A. Varfolomejevs). 

Sk. arī informāciju internetā: http://textualheritage.org/content/view/477/188/lang,russian/ (skatīts 30. 11. 

2013). 

 

Cits – piedalīšanās ar referātiem akadēmiskajās konferencēs: 

 

1. 2008. g. 18. – 20. aprīlī. Sankelmarka (Vācija). Baltijas Akadēmijas (Baltic Academy – Akademie im 

Ostseeraum, Lübeck) rīkotā starptautiskā konference „Europa der Regionen: Lettgallen” (Deutsch-lettisch-

polnische Begegnung mit der Akademie Sankelmark). Prezentēts referāts „Historiografie als Stifterin 

regionaler Identität: Eine Betrachtung am Beispiel Lettgallens aus heutiger Sicht”. Sk. konferences 

programmu: http://www.academiabaltica.de/files/2008-13-08_programm_y.pdf (skatīts 30. 11. 2013). 

2. 2008. gada 14. novembrī. Daugavpils. Latvijas Republikas proklamēšanas 90. gadadienai veltītā konference 

„Daugavpils Latvijā – Latvija Daugavpilī”. Nolasīts referāts „Daugavpils pilsētas vēstures jautājumi Latvijas 

historiogrāfijā”. 

3. 2009. gada 27. novembrī. Daugavpils. Daugavpils Universitātes Latgales Pētniecības institūta un pētniecības 

biedrības „Latgola” rīkotā XVII konference „Latgales pagātne, tagadne un nākotne”. Prezentēts referāts 

„Latgales vēstures pētniecības turpmākās attīstības perspektīvas un problēmas”. 

4. 2011. g. 25. novembrī. Daugavpils. Daugavpils Universitātes Latgales Pētniecības institūta un Pētniecības 

biedrības „Latgola” rīkotā XIX konference „Latgales pagātne, tagadne un nākotne” (veltīta LPI 20 darbības 

gadiem Latvijā). Prezentēts referāts „Latgales kultūras un vēstures izpētes avotu bāzes paplašināšanas 

iespējas”. 

 

 

IV. ORGANIZATORISKAIS DARBS (par pēdējiem 6 gadiem) 

 

Daugavpils Universitātes, Latvijas vai starptautisko zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleģiālo 

institūciju vadītājs vai loceklis 

 

1. Latvijas Universitātes Vēstures profesoru padomes loceklis 

2. Latvijas Vēsturnieku komisijas loceklis (kopš 2013. g.) 

3. Latvijas un Krievijas kopējās vēsturnieku komisijas loceklis (kopš 2010. gada) 

 

Starptautisko un Latvijas konferenču organizācijas (programmas) komiteju priekšsēdētājs vai loceklis 

 

1. Daugavpils Universitātes 50., 51., 52., 53., 54. un 55. starptautisko zinātnisko konferenču (2008.–2013.g.) 

Programmas komiteju loceklis.  

2. Petrozavodskas Valsts universitātes un Starptautiskās asociācijas „Vēsture un dators” rīkotās Starptautiskās 

zinātniskās konferences „Datortehnoloģijas un matemātiskās metodes pētījumos vēsturē” 

(„Компьютерные технологии и математические методы в исторических исследованиях”) (2011.g. 

11.-16. jūlijs. Petrozavodska, Krievija.) Programmas komitejas loceklis. Sk. konferences programmu: 

http://www.aik-sng.ru/news/prog-petr2011.pdf (skatīts 30. 11. 2013). 

3. Petrozavodskas Valsts universitātes un Iževskas Valsts tehniskās universitātes rīkotās 4. Starptautiskās 

zinātniskās konferences „Informācijas tehnoloģijas un rakstītais mantojums: El’Manuscript-2012” 

(Информационные технологии и письменное наследие. El’Manuscript – 2012) (2012. g. 3. – 8. 

septembrī. Petrozavodska, Krievija) Programmas komitejas loceklis. Sk. konferences programmu: 

http://textualheritage.org/content/view/382/181/lang,russian/ (skatīts 30. 11. 2013). 

http://textualheritage.org/content/view/477/188/lang,russian/
http://www.academiabaltica.de/files/2008-13-08_programm_y.pdf
http://www.aik-sng.ru/news/prog-petr2011.pdf
http://textualheritage.org/content/view/382/181/lang,russian/


 

Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadītājs vai loceklis, recenzents 

 

1. Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta žurnāla „Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls” (ISSN 1025-

8906) Redkolēģijas loceklis kopš 2012. gada.  

2. Latvijas Nacionālā arhīva un Latvijas Arhīvistu biedrības izdotā žurnāla „Latvijas Arhīvi” (ISSN 1407-

2270) Redakcijas padomes loceklis kopš 2007. gada. 

3. Žurnāla „Latvijas Arhīvi” pielikuma –sērijas „Vēstures Avoti” Redakcijas padomes loceklis kopš 2008. 

gada (V, VI, VII sējumi).  

4. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes turpinājumizdevuma (ikgadējā izdevuma) „Vēsture: Avoti 

un cilvēki: Humanitārās fakultātes Starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture = Proceedings of the 

International Scientific Readings of the Faculty of Humanities. History” (ISSN 1691-9297) redakcijas 

kolēģijas loceklis kopš 1997. gada.  

5. Daugavpils Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes žurnāla „Humanitāro Zinātņu Vēstnesis” (ISSN 

1407-9607) redakcijas kolēģijas loceklis kopš 2002. gada. Žurnāls „Humanitāro Zinātņu Vēstnesis” 

iekļauts starptautiskajā datu bāzē MLA International Bibliography. 

6. Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo pētījumu institūta žurnāla „Sociālo Zinātņu 

Vēstnesis = Social Sciences Bulletin = Вестник социальных наук” (ISSN 1691-1881) redaktors (no 2004. 

gada līdz 2009. gadam) un Redakcijas kolēģijas loceklis (kopš 2010. gada). Žurnāls „Sociālo Zinātņu 

Vēstnesis” iekļauts starptautiskajā datu bāzē Gesis SocioGuide.  

7. Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta žurnāla „Ethnicity” (ISSN 1691-5844) 

Redakcijas kolēģijas loceklis no 2009. līdz 2012. gadam (nr. 1-6). Žurnāls „Ethnicity” iekļauts 

starptautiskajā datu bāzē Knowledge Base Social Sciences Eastern Europe. 

 

8. Rakstu (prezentāciju tekstu) recenzēšana Starptautiskajām zinātniskajām konferencēm “Digital Humanities 

2009” (University of Maryland, 2009, 22 – 25 June), “Digital Humanities 2010” (London 2010, 7-10 July), 

“Digital Humanities 2012” (Hamburg, 2012, 16-22 July), “Digital Humanities 2013” (University of 

Nebraska, Lincoln 16-19 July 2013), “Digital Humanities 2014”. Konferenču materiāli tiek publicēti 

krājumos „Digital Humanities” (University of Lausanne, 7-11 July 2014).  

9. Daugavpils Universitātes 54. starptautiskās zinātniskās konferences (2012. g.) un Daugavpils Universitātes 

55. starptautiskās zinātniskās konferences (2013.g.) publicēšanai sagatavoto referātu recenzēšana. 

 

10. Publicēšanai sagatavotās monogrāfijas recenzents: Lipša, I. „Seksualitāte un sociālā kontrole Latvijā no 

Pirmā pasaules kara līdz Otrajam pasaules karam, 1914-1939.” [2013.-2014.g.]. 

11. Publicētās monogrāfijas recenzents: Šiliņš, J. Padomju Latvija, 1918 – 1919. Rīga, 2013. 

 

12. Latvijas Universitātes Vēstures zinātnes promocijas padomē aizstāvēto promocijas darbu recenzents (5 

disertācijas: Edvīns Evarts, Ineta Lipša, Anita Čerpinska, Jāņis Šiliņš, Ainārs Bambals). 

 

 

Starptautisko vai Latvijas zinātnisko, akadēmisko vai mākslas nozaru apvienību, biedrību vadītājs vai 

līdzdalībnieks 

 

Starptautiskās asociācijas „Vēsture un Dators” Starpreģionu Organizācijas biedrs (kopš 2003. gada); 

Latvijas Arhīvistu biedrības loceklis. 

 

 

30.12.2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Kivrāns Pēteris 

Dzīvesvietas adrese Dārzu iela 39-7, Rēzekne LV4600 

Tālrunis, mobilais tālrunis 28338001   

e-pasts kivraans@inbox.lv 

Dzimšanas datums 21.05.1958 

  

  

Izglītība 

 

 

 

 

 

 

 

 2005.g. oktobra- 2010.g. oktobra-studijas Latvijas Universitātē doktorantūras programmā 

,,Vēsture”. Pabeigts doktorantūras programmas teorētiskais kurss. 

1995.g. oktobra-1997. oktobra-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 

2011.g.februāra-2013.g. jūnijam 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 (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  Bakalaura studiju programma ,,Lietišķā vēsture” 

 Aizvēsture un senie laiki pētniecībā – 3KP 

 Ievads medievistikā - 3KP 

 Ģenealoģija un heraldika – 2KP 

 Numismātika – 1KP 

 



 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 23.09.-29.09.2013.g.- Šauļu Universitāte, Lietuva. Erasmus programma. 

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 aizstāvēšanas komisijas loceklis.No 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 

 

Zinātniskās publikācijas citos 

anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos zinātniskos 

izdevumos 

 

Kopējais publikāciju skaits  

Informācija par publikācijām 

pēdējo 6 gadu laikā  

 

Boļeslava Brežgo ieguldījums Latgales vēstures avotu apzināšana un apkopošana./RA 

RAKSTI, Vēsture un filozofija VII sējums-Rēzekne, 2007.,33-38.lpp 



Citas publikācijas 

 

 

Kopējais publikāciju skaits 2 

Monogrāfijas  Apcerējumi par Latgales vēstures historiogrāfiju līdz 1945.g.  Rēzekne 2003.g. 190 lpp.  

ISBN 9984-29-035-2. A.Ivanovs, P.Kivrāns, I. Poča, K.Počš. 

Mācību un metodiskā literatūra Pasaules un Latvijas vēsture profesionālajās vidusskolās, Rīga 2013.g. LU, 206.lpp. ISBN 

978-9934-527-11-1  I. Šenberga, I. Saleniece, Ā. Kolosova, I. Pelnēna, D. Oļehnovičs, P. 

Kivrāns. 

Citu mācību metodiskie materiāli 

(t.sk. audio, video, MOODLE 

materiāli) 

ESF,,Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu 

kompetences paaugstināšanai. Projekta noslēgumā tika izstrādātas sekojošas tēmas. 

 Rietumeiropas civilizācija viduslaikos 

 Bizantijas civilizācija 

 Rietumeiropas sabiedrība viduslaikos. 

 Musulmaņu civilizācija. 

Materiāli MOODLE vidē. 

Zinātniski pētnieciskā darbība  

Konferences  Ievērojamā Latgales vēstures pētnieka Boļeslava Brežgo piemiņas 

saglabāšanas pasākumi. DU Humanitārā fakultāte, Starptautiskā zinātniskā 

konference. Daugavpils, Latvija. 30.01.-31.01.2014. 

 

 ,,Mazāk zināmais par ievērojamo Latgales vēstures pētnieku 

B.Brežģo”,,Sabiedrība un kultūra: Dilemmas un to risināšanas iespējas” Liepājas 

Universitāte. 16. Starptautiskā zinātniskā konference. Liepāja, Latvija. 23.05.-

24.05.2013. 

 

 Ievērojamais Latvijas un vēstures pētnieks B.Brežgo-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.Brežgo par Latgales arhīvu darbību. (1921.-1940.) XXII Zinātniskie 

lasījumi. Starptautiskā konference. Daugavpils Universitāte, Latvija. 26.01.-

27.01.2012. 

 

 B.Brežgo par 19.gs. 2.puses Latgales arhīviem. XXI Zinātniskie lasījumi. 

Starptautiskā konference. Daugavpils Universitāte, Latvija, 27.01.-28.01.2011. 

 

 Boļeslavs Brežgo par Latgales zemniekiem 18.gs. . XIX Zinātniskie lasījumi. 

Starptautiskā konference. Daugavpils Universitāte, Latvija, 29.01.-30.01.2011. 

 

 B.Brežgo par Latgales zemniekiem 16.gs beigās un 17. gs. 1.pusē. XVIII 

Zinātniskie lasījumi. Starptautiskā konference. Daugavpils Universitāte, Latvija, 

24.01.-25.01.2011. 

 

Kopējais konferenču skaits 7 

  

Patenti, licences, dizainparaugi, 

datorprogrammas, u.c. 

 

Eksperta darbība  

  



Citas zinātniskā darba aktivitātes  

  

Dalība projektos ESF projekts ,,Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu 

pedagogu kompetences paaugstināšana. 

01.01.2010.-31.12.2012.g. darba izpildītājs. 

Mākslinieciskā darbība  

(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, koncertu, 

festivālu u.c. māksliniecisku 

pasākumu organizēšana) 

 

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 Robežsardzes koledža. Studiju kurss ,,Politoloģijā”-48.st 

2000-2011.gadam. 

  

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

 

Profesionālās pilnveides kursi/ 

stažēšanās 
 Profesionālās pilnveides programma ,,Angļu valoda (Beginner Level)” Rēzeknes 

Augstskola Mūžizglītības centrs. 48 st. 2012.gads. 

 Metodiskais seminārs ,,Ebreju kultūras atmiņa Latgales reģiona izglītības un kultūras 

iestādes” Rēzeknes Augstskola Mūžizglītības centrs. 8 st. 2011.gads. 

 Profesionālās pilnveides programma ,,Augstskolu didaktika” Rēzeknes augstskola. 

160 st. 2009.gads. 

 

Saņemtie apbalvojumi  

  

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 

numurs, datums 

 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda  

Citu valodu pašnovērtējums  

Eiropas līmenis (*)  

Valoda Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Latviešu  C2  C2  C2  C2 

 C2  

Krievu  B2  B2  B2  B2  B2

  

Vācu  A2  A2  A2  A2  A2

  

  (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

  

 

 

 

05.01.2015. 

 



Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Krampuža Ilga 

Dzīvesvietas adrese Bērzpils iela 12-15, Balvi, LV-4501  

Tālrunis, mobilais 

tālrunis 

29808668  

e-pasts ahia@inbox.lv 

Dzimšanas 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 – šobrīd) 

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 iegūšanas gads, 

zinātniskais grāds, tā 

saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, 

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 piemērošanas praktikums,  Administratīvā procesa praktikums, Administratīvā procesa                                     

problēmas, Autortiesības, administratīvās un pašvaldību tiesības,                                   

Būvniecības tiesības) 

2004.gada 5.janvāris – šobrīd 

 

Studiju kursu vadība  

Maģistra studiju 

programma 

(programmas līmenis 

un nosaukums, kursa 

nosaukums, apjoms 

kredītpunktos)  

Salīdzinošās 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 piemērošanas 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)  
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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. Trešo personu tiesisko interešu būvdarbu veikšanas gaitā aspekti. Žurnāls Latgales 

Tautsaimniecības pētījumi, ISSN 1691-5828, Iekļauts Index Copernicus datu bāzē, 

2011. 

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 pašvaldības plānojumu īstenošanas 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 trešo personu tiesisko interešu 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. Pašvaldību loma trešo personu tiesību nodrošināšanā detālplānošanas 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 apspriešana 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. Trešo personu tiesību aizstāvības aspekti būvdarbu 

veikšanas 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 interešu aizstāvību būvniecības procesā, Jurista Vārds, 

05.10.2010, Nr.40 (635) 

11. „Kaimiņš kā trešā persona būvniecības procesā.” Jurista Vārds, 2010, 5.janvāris, Nr.1 

(596). 

12. „Trešo personu tiesību aizstāvības iespēju atsevišķu aspektu izvērtējums Būvniecības 

likuma likumprojektā”, iesniegts publicēšanai Daugavpils Universitātes starptautiskās 

zinātniskās konferences „Valsts un tiesību aktuālās problēmas” 2009.gada 23.-

24.oktobrī rakstu krājumā. 

13. Kaimiņš kā trešā 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 publicēšanai 

rakstu krājumā. Daugavpils Universitātes 51.starptautiskā zinātniskā konference 15.04-

18.04.2009.  

15. „Trešo personu tiesisko interešu 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. „Trešo personu tiesisko interešu būvniecības procesā aizstāvības vēsturiskās saknes” 

12. starptautiskajā zinātniskajā konferencē Liepājas pedagoģijas akadēmijā „Sabiedrība 

un kultūra, Cilvēkresursu attīstība zināšanu sabiedrībā” 2008.gada 24.-25.aprīlī, 

11.zinātnisko rakstu krājumā  

18. „Vainas problēmas zaudējumu atlīdzināšanas procesā prettiesiska administratīvā akta 

gadījumā”. Iesniegts publicēšanai Rēzeknes Augstskolas zinātniskajos rakstos 

2007.gadā 

19. „Nabadzība – reāla problēma Latvijā, tās risinājumi”. Iesniegts publicēšanai 2007.gada 

26.- 27.aprīļa, 10. starptautiskās zinātniskās konferences Liepājas pedagoģijas 

akadēmijā „Sabiedrība un kultūra, Cilvēkresursu attīstība zināšanu sabiedrībā” 

zinātnisko rakstu krājumā 

20. „Prettiesisks administratīvais akts pašvaldībā, tā tiesiskās sekas”. Tiesību pārkāpumu 

sekas publiskajās un privātajās tiesībās. Zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils 

Universitātes Akadēmiskais apgāds Saule,  2006, 283.lpp. 

„Zaudējumu atlīdzināšana prettiesiska administratīvā akta gadījumā” . MĒS LAIKĀ, TELPĀ 



Citas publikācijas 

Kopējais publikāciju 

skaits 
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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 piemērošanas 

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 piemērošanas 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 piemērošanas 

praktikums, Tiesību normu piemērošanas praktikums. 

8. Metodisko materiālu izstrāde mācību kursiem 2011/2012: Administratīvās tiesības, 

Administratīvās atbildības tiesības, Būvniecības tiesības, Sociālās tiesības, Tiesību 

normu piemērošanas praktikums, Administratīvā procesa praktikums, Salīdzinošās 

administratīvās tiesības. 

9. Metodisko materiālu izstrāde mācību kursiem 2012/2013: Administratīvās tiesības, 

Administratīvās atbildības tiesības, Būvniecības tiesības, Sociālās tiesības, Tiesību 

normu piemērošanas praktikums, Administratīvā procesa praktikums, Salīdzinošās 

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 
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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. 

Piedalīšanās ar referātu „Pašvaldības plānojumi kā būvniecība s uzsākšanas 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 Pašvaldības plānojumi - pamats 

būvniecības uzsākšanai. 

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 apspriešana 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 „Trešo personu tiesiskās intereses būvatļaujas darbības laikā” 

9. Detālplānošanas kā būvniecības priekšnoteikuma problēmas, Daugavpils Universitātes 

starptautiskā konference „Valsts un  tiesību aktuālās problēmas 2010.gada 26.-

27.novembrī. 

10. Trešo personu tiesisko interešu būvdarbu veikšanas gaitā aspekti, referāts nolasīts un 

apstiprināts publicēšanai 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. Trešo personu tiesisko interešu aizstāvība teritorijas plānošanā un būvniecības procesā, 

Rēzeknes Augstskolas zinātniskajā konferencē „Mēs laikā, telpā, attīstībā” 2010.gada 

13.maijā 

12. Trešo personu tiesību aizstāvības problēmas būvprojektēšanas 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 „Pašvaldību loma trešo personu 

tiesību nodrošināšanā detālplānošanas  procesā”. 

14. Zinātniskā konference „Mēs laikā, telpā, attīstībā” 2010.gada 13.maijā, referāts „Trešo 

personu tiesisko interešu aizstāvība teritorijas plānošanā 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 „Trešo personu tiesiskās intereses 

būvdarbu veikšanas gaitā” 

16. Daugavpils Universitātes starptautiskā zinātniskā konference „Valsts un tiesību aktuālās 

problēmas” 2009.gada 23.-24.oktobrī, sagatavots un nolasīts referāts „Trešo personu 

tiesību aizstāvības iespēju atsevišķu aspektu izvērtējums Būvniecības likuma 

likumprojektā”.  

17. Daugavpils Universitātes 51.starptautiskā zinātniskā konference 15.04-18.04.2009. 

Sagatavots un nolasīts referāts „Kaimiņa subjektīvās publiskās tiesības būvniecības 

procesā”, iesniegts publicēšanai rakstu krājumā. 

18. Zinātniskā konference „Mēs laikā, telpā, attīstībā”, 2009.gada 14.-15.maijs, referāts 

„Kaimiņš kā trešā persona būvniecības procesā” 

19. 2008.gada 24.- 25.aprīlis, 12.starptautiskā zinātniskā konference Liepājas pedagoģijas 

akadēmijā „Sabiedrība un kultūra, Cilvēkresursu attīstība zināšanu sabiedrībā”, nolasīts 

referāts „Trešo personu tiesisko interešu aizstāvības būvniecības procesā vēsturiskās 

saknes” 

20. Starptautiskā zinātniskā konference „The implementation and protection of Human 

rights: theory and practice”, Utenā, Lietuvā, 2008.gada 6.martā, referāts „Civil aspects 

of Protection of Third Party Legal Interest” 

21.  Sagatavots un nolasīts Rēzeknes Augstskolas zinātniskajā konferencē referāts „Vai 



Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 

 

Nosaukums 

(konferences 

orgkomiteja, tml.), 

tituls (priekšsēdētājs, 

loceklis, u.c.), gads  

1. Trešo personu tiesisko interešu būvdarbu veikšanas gaitā aspekti, referāts nolasīts un 

apstiprināts publicēšanai 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 



Profesionālās 

pilnveides kursi/ 

stažēšanās 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013.gada 04.oktobris Jaunais Būvniecības likums (kas stāsies spēkā 2014.gada 1.februārī).          

                                    Lektore Ilze Oša (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  

                                   apstrīdēšana. Komerctiesību aktuālās problēmas. Jānis Kārkliņš;  

                                   Pamattiesību ierobežojumu pārbaudes metodoloģija. Jānis Pleps;  

                                    Konstitucionālā sūdzība. Anita Rodiņa;  

                                    Eiropas Savienības starptautisko  

                                    privāttiesību piemērošanas 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 Bērziņš, zvērināts advokāts,  

                                    LU Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras lektors. 

2011.gada 14.marts      Viktoras Žemčiugovas (Lietuva) publiskā 

                                    lekcija „Lietuvas Republikas tiesību aizsardzības iestādes 



Profesionālās 

pilnveides kursi/ 

stažēšanās 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 „Pārrobežu 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 Tiesnešu mācību centrā 

                                      Cilvēktiesību aizsardzība civiltiesību jomā.  

                                      Latvijas tiesnešu mācību centra mācības 

2009.gada 27.marts       Latvijas Vēstneša rīkotā konference „Administratīvo tiesu un      

                                      administratīvā procesa tiesvedības pieci gadi Latvijā” 

2009.gada 29.-30. janvāris Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments,  

                                           Tieslietu ministrijas projekts „Tehniskā palīdzība Acquis         

                                           communautaire ieviešanā seminārs „Abpusējās sodāmības princips un  

                                           savstarpējās atzīšanas princips sadarbībā krimināllietās Eiropas  

                                           Savienības ietvaros” 

2008.gada 27.novembris Seminārs „Administratīvā procesa likuma piemērošana”,  

                                        lektors Māris Ruķers 

2008.gada 14.novembris Zinātniski praktiska konference „Kurp ved Kriminālprocesa likums?” 

                                        Veltīta Kriminālprocesa likuma darbības trīs gadu jubilejai 

                                        Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte 

2008.gada 10.novembris Civilprocesa likuma aktualitātes, Latvijas Tiesnešu mācību  

                                        Centra rīkotais seminārs 

2008.gada 25.septembris Tieslietu ministrijas konference „Cietušo tiesību realizācija  

                                     kriminālprocesa ietvaros” 

2007.gada 16.novembrī    Konference „Latvijas tiesību sistēma šodien”. Nedēļas žurnāla Jurista  

                                          Vārds jubilejas konference:  veltīta 500. Numura iznākšanai Latvijas  

                                          Universitātes Mazajā aulā 

2007.gada 24.- 25.maijs  Mediācijas konference „ Mediācijas brīnums” 

2006.gada 1.- 3.jūnijs     Eiropas Savienības tiesības diskriminācijas novēršanas jomā   

                                       Starptautiskā cilvēktiesību juridiskās aizsardzības centra  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda latviešu 

Citu valodu 

pašnovērtējums 

 Sapratne Runāšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs 

Valoda  

 krievu  

Nav Eiropas 

līmeņa 

apliecinājuma 

dokumenra 

 

Valoda  

 angļu  

Nav Eiropas 

līmeņa 

apliecinājuma 

dokumenra 

 

 
 (*)

 Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis   2015.01.05. 

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 

Dzimšanas datums 1961.gada 16.novembris 

  

Izglītība 09.1998. – 10.2002. Latvijas Universitāte, doktorantūrā pabeigts teorētiskais kurss Ekonomikas 

zinātņu virzienā, apakšprogrammā Latvijas tautsaimniecība 

10.1995. – 06.1997. Latvijas Universitāte, Ekonomikas maģistra studiju programmas 

Saimnieciskās darbības uzskaites, analīzes un kontroles apakšprogramma, diploms Nr.002819 

09.1986. 06.1991. Latvijas Valsts universitātes Finanšu un tirdzniecības fakultātes Finanšu un 

kredīta specialitāte, ekonomista kvalifikācija, diploms УВ Nr. 977069 

  

Zinātniskie grādi 1997. Ekonomikas maģistra grāds (Mg. oec) Saimnieciskās darbības uzskaites, analīzes un 

kontroles apakšprogramma, 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 koledža” 

09.2007.- 12.2007. Lektore, SIA „Grāmatvedības un finanšu koledža” 

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 pētīšanas metodes, 

2KP 

Profesionālā maģistra studiju programma „Arhīvniecība” – Dokumentu pārvaldība, 4KP 

Profesionālā maģistra studiju programma „Finanšu 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 veidošana, 1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Finanses” – Zinātniskā darba 

pamati, 2KP; Nodokļu administrēšana 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 administrēšana, 3KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Elektroniskā komercija” – Grāmatvedība, 2KP; 

Zinātniskā darba pamati, 2KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Programmēšanas inženieris” – Uzņēmējdarbības 

ekonomika un grāmatvedības pamati, 2KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Robežapsardzība” – Zinātniskā darba pamati, 1KP 



Profesionālā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne” – Lietišķā 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 finanšu plānošana”, Biznesa vadības koledža 

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 regulēšana”, 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. Iekšējā audita struktūrvienības vadītāja, Rēzeknes Augstskola 

05.1994.- 04.1998. Grāmatvede, SIA Latgales Tūrisma biznesa institūts 

11.1993.- 08.1994. Galvenā grāmatveža vietniece, Rēzeknes Augstskola 

08.1991.- 12.1993. Galvenā grāmatvede, Latvijas Nedzirdīgo savienības Rēzeknes mācību un 

ražošanas uzņēmums 

07.1990.- 08.1991. Vecākā finanšu inspektore, Rēzeknes pilsētas finanšu inspekcija 

01.1989.- 07.1990. Valsts ieņēmumu vecākā revidente – inspektore, Rēzeknes pilsētas finanšu 

nodaļa 

05.1982.- 01.1989. Tautsaimniecības finansēšanas vecākā ekonomiste, Rēzeknes pilsētas finanšu 

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 menedžmenta 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 menedžmenta akadēmija”, 2010. 369 lpp. 

6. PUZULE, A. Nodokļi un nodevas. ISBN 9984-708-69-1 Rīga: SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības 

un menedžmenta 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 Daži aspekti 

tūrisma uzņēmējdarbības lietvedībā. ISBN 9984-585-65-4 Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 

2001. 139 lpp. 

  

Citi mācību metodiskie 2013. Grāmatvedība (kursa kods Ekon2034), 1KP, lekciju materiāli MOODLE 

http://www.int-e.net/


materiāli (t.sk. audio, 

video, MOODLE 

materiāli) 

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 

2012. Grāmatvedība (kursa kods Ekon1039), 2KP, lekciju materiāli MOODLE 

2012. Lietišķā 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 veidošana (kursa kods Ekon1036), 1KP, lekciju materiāli 

MOODLE 

2012. Nodokļu administrēšana (kursa kods Ekon4027), 3KP, lekciju materiāli MOODLE 

2012. Nodokļu administrēšana 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 

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. 

 

 

 



  

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 nodrošināšana 

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 nodrošināšana 

11.2009. Erasmus Programme Teaching staff mobility grant, teaching lectures Tax system in 

Vilnius College of Higher Education, Faculty of Business Management, Lithuania   

 

  

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

Kopš 03.2008. Intelektuālā īpašuma pārvaldības komisijas locekle 

Kopš 10.2012.; 09.1994. – 05.2007. Satversmes sapulces locekle 

11.2007. – 02.2010. Satversmes sapulces sekretāre 

1997. – 2009. Ekspertu komisijas priekšsēdētāja vietniece 

05.1999. – 04.2005. Senāta priekšsēdētāja vietniece 

1998. – 2002. Saimniecības padomes locekle 

11.1995. – 05.1999. Senāta locekle 

  

Neformālās izglītības un 

kursu vadība 

07.2013. Grāmatvedība un finanšu 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” izmantošana 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 izstrādāšanas un noformēšanas 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 īstenošana Azerbaidžānas 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 (Pasniegšanas kvalitātes vadīšana)”, 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. „Iekšējais audits”, Valsts administrācijas skola, 40 st., sertifikāts Nr.55 

28.12.2000. „Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai”, 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 paaugstināšanas kursi 1994.gadā, Valsts 

administrācijas skola. 

 27.01.1994. „Grāmatvežu 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 Latviešu  

Citu valodu 

pašnovērtējums 

 Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Krievu  C

2 

Augstākais 

līmenis 

C

2 

Augstākais 

līmenis 

C

1 

Augstākais 

līmenis 

C

2 

Augstākais 

līmenis 

C

2 

Augstākais 

līmenis 

Angļu  B

1 

Vidējais 

līmenis 

B

2 

Vidējais 

līmenis 

B

1 

Vidējais 

līmenis 

B

2 

Vidējais 

līmenis 

B

1 

Vidējais 

līmenis 

 

30.12.2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANITA JANSONE 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Personas dati: 

Kontaktadrese: Siļķu 14-97, Liepāja, Latvija, LV3405 

 

 

Ziņas par darba vietu: 

Liepājas Universitāte, Kr.Valdemāra iela 4, Liepāja, LV3401 

E-pasts: anita.jansone@liepu.lv 

m.tālrunis: +371 26493697 

 

 

Izglītība: 

2005 – 2008 Latvijas Universitātes, datorzinātņu doktorantūra, doktora grāds datorzinātnē (Dr.sc.comp.) 

1999 – 2001 Latvijas Universitātes, datorzinātņu maģistrantūra, dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs 

(Mg.sc.comp.) 

1983 – 1988 Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāte, lietišķā matemātika 

 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

 

2010 Liepājas Universitātes asociētā profesore  

2007 Liepājas Universitāte, Matemātikas zinātņu un informācijas tehnoloģiju institūts, pētniece 

 

Profesionālā darbība: 

1999 Līdz šim brīdim Liepājas Universitāte, Dabas un inženierzinātņu fakultāte, dekāne (no 2013.gada), 

asociētā profesore (no 2010.gada), docente (no 2009. gada), lektore (no 2001. gada), asistente (no 

1999.gada)  

2007 Līdz šim brīdim Liepājas Universitāte, Matemātikas zinātņu un informācijas tehnoloģiju institūts, 

pētniece 

2011 līdz šim brīdim Rēzeknes augstskola, viesdocētāja 

2008 līdz šim brīdim Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedra, 

viesdocētāja 

2006 – 2008 LR Valsts Zemes dienests, kvalitātes vadības sistēmas vadītāja 

2006 – 2008 Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, sistēmanalītiķe  

2006 Latvijas Universitāte, Datorikas nodaļa, zinātniskā asistente 

2006 A/S DATI Exigen Group, vecākā kvalitātes pārvaldniece 

2002 – 2005 LR Valsts Zemes dienests, IT attīstības projekta kvalitātes vadības sistēmas vadītāja 

2001 – 2002 Liepājas pilsētas dome, Informātikas daļas galvenais speciālists 

1999 – 2001 SIA “Datorikas institūts”, programmētāja 

1996 – 1998 Informācijas apstrādes organizācijas firma “Kvantors” un “Muižnieku ligzda”, inženiere 

programmētāja 

1991 – 1995 Latvijas Republikas Valsts skaitļošana uzņēmums “Centrs”, Liepājas filiāle, inženiere 

programmētāja 

1988 – 1991 Latvijas Valsts statistikas komiteja Liepājas pils. un raj. statistikas nodaļa, inženiere 

programmētāja 

 

 

 

  

mailto:anita.jansone@liepu.lv


Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

 

Bakalaura studijas: 

Datu bāzu tehnoloģijas (4 KRP) 

Programmatūras testēšana un kvalitāte (2 KRP) 

Biznesa procesa modelēšana (2 KRP) 

Vides procesu modelēšana (2 KRP) 

 

Maģistra studijas: 

Visaptveroša kvalitātes vadība (2 KRP) 

Programmatūras testēšana (2 KRP) 

Biznesa procesa modelēšana (2 KRP) 

Biznesa procesa reinženierija (2 KRP) 

Ģeogrāfisko datu kvalitāte (2 KRP) 

Datu kvalitāte (2 KRP) 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

2007 Līdz šim brīdim Liepājas Universitāte, Matemātikas zinātņu un informācijas tehnoloģiju institūts, 

pētniece 

 

Dalība zinātniskajās konferencēs ar referātu: 

 

2014, 12-14, dec. 10th Annual International Joint Conferences on Computer, Information, Systems Sciences, 

&  Engineering, Authentication solutions and security risks. University of Bridgeport, E-conference. 

 

2014.gada 22. - 23.maijs. 17.starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra: zinātne laiku lokos". 

Autentifikācijas drošības riski un risinājumi., Liepājas Universitāte, Liepāja 

 

2014.gada 8. - 10.maijs. 15.starptautiskā konference “Teaching Mathematics: Retrospective and 

Perspectives”. Trends and Problems of Mathematics Teacher Training., Liepājas Universitāte, Liepāja 

 

2013.gads, 5.-6. aprīlis, 1st International Conference Hight Performance Computing and Mathematical. Hight 

Performance Computing in curriculum of Computer Science. Liepaja ,Liepājas Universitāte. 

 

2013.gada, 23.maijs. 16. starptautiskā zinātniskā konference Sabiedrība un kultūra. Informācijas tehnoloģiju 

pieejamība cilvēkiem ar redzes traucējumiem.  

Liepāja, Liepājas Universitāte 

 

2012. gads, 17. - 18. maijs.15. starptautiskā zinātniskā konference Sabiedrība un kultūra. Biznesa inteliģence 

e-sabiedrībā. Liepāja, Liepājas Universitāte. 

 

2010.gads, 3. – 12.decembris. International Joint Conference on Computer, Information, and Systems 

Sciences and Engineering (CISSE 10). An Approach to Information Technologies for Solving Mathematical 

Physics Problems. University of Bridgeport, E-conference,  

 

2010.gads, 12.-14. maijs. The International Scientific Methodical Conference, Baltic Surveying-2010. 

Evaluation of Vector Data Quality of Cadastral Map in Latvia, Lietuva, Kaunas, Lithuanian University of 

Agriculture.  

 

2010.gads, 6.–7.maijs. 11 th International Conference Teaching Mathematics Retrospective and Perspectives. 

Information technologies for mathematical physics problems solution. Latvia, Daugavpils, Daugavpils 

Universitāte 

 

2010.gads, 29.–30.aprīlis 13. starptautiskā zinātniskā konference Sabiedrība un kultūra . Informācijas 

tehnoloģiju speciālistu loma mūsdienu sabiedrībā. Liepāja, Liepājas Universitāte 

 



2010.gads 29.–30.aprīlis 10. starptautiskās zinātniski metodiskās konferences „Cilvēks un vide”. 

Environmental Process Modeling Using Mathematical Physics Models and Information Technology. Liepāja, 

Liepājas Universitāte 

 

2010.gads, 25.–26.novembris. 6.zinātniskās konferences „Faces of the Internet”(Re) Defining the Web”. An 

Approach to the Internet Environment Personalization, Polija, Elblonga, The State School of Higher 

Professional Education in Elbląg  

 

Darbs Konferences redkolēģijā: 

 

Liepājas Universitātes ikgadējās Starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība un kultūra”, redkolēģijas 

locekle. 

 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

1. Jansone, Anita, Lauris, Kaspars Authentication solutions and security risks,10th Annual International 

Joint Conferences on Computer, Information, Systems Sciences, &  Engineering, dec. 12-14, 2014, 6 

lpp. SCOPUS (pieņemts publicēšanai) 

2. Jansone, Anita, Strautiņš, Jānis. (2014.) E-pieejamība personām ar redzes traucējumiem. Sabiedrība 

un kultūra. Rakstu krājums, XVI. Liepājas Universitāte, Latvija, ISSN 1407-6918, 451.-457.lpp. 

3. A.Jansone, L.Zacs. K.Jakimov. An Approach to Information Technologies for Solving Mathematical 

Physics Problems, Tarek Sobh and Khaled Elleithy, editors. Emerging Trends in Computing, 

Informatics, Systems Sciences, and Engineering. Lecture Notes in Electrical Engineering, 2013, 

Volume 151, 751-757,  DOI: 10.1007/978-1-4614-3558-7_64,  ISSN 1876-1100, Springer New York 

(SCOPUS) 

4. Jansone, Anita, Ambulte, Agate. Biznesa inteliģence e-sabiedrībā. Sabiedrība un kultūra. Rakstu 

krājums, XV. Liepājas Universitāte, Latvija,  2013, ISSN 1407-6918, 221.-230.lpp. 

5. A.Jansone. Liepājas Universitātes informācijas tehnoloģiju studiju programmu atbilstība pasaules 

sabiedrības attīstības tendencēm. Sabiedrība un kultūra, Rakstu krājums, XIII., Liepāja, Liepājas 

Universitāte, 2011, ISSN 1407-6918, 837-844. lpp. 

6. A.Jansone. Environmental Process Modeling Using Mathematical Physics Models and Information 

Technology, 10. Starptautiski zinātniski metodiska konference "Cilvēks un vide", Liepājas 

Universitāte, Latvija, 2010, ISBN 978-9984-864-28-0, 61-65. lpp. 

7. Inta Znotiņa, Anita Jansone, An Approach to the Internet Environment Personalization, 6.zinātniskās 

konferences „Faces of the Internet”(Re) Defining the Web” rakstu krājumā, Elblonga, Polija, ISBN 

978-83-927315-7-3, 2010, pp.241-249 

8. Jansone A., Paršova V., Kadastra kartes kvalitātes modelis, Rīga, RTU zinātniskie raksti “Ģeomātika”, 

sērija 11, sējums 7, 2010, 63. - 69.lpp. (EBSCO, CSA/ProQuest, VINIT, 

https://ortus.rtu.lv/science/en/series/11) 

9. Anita Jansone, Velta Paršova. Evaluation of Vector Data Quality of Cadastral Map in Latvia, Baltic 

Surveying 2010, Proceeding of International Scientific Methodical Conference, Lithuanian University 

of Agriculture. May 12-14, Kaunas, Akademija, Lithuania, ISBN 978-9955-896-85-2, 2010, pp. 66-72. 

10. Jansone.A. An Approach to Cadastral Map Quality Evaluation in Republic of Latvia, Data quality and 

high-dimensional data analysis. Proceedings of the DASFAA 2008 Workshops New Delhi, India, 19 – 

22 March 2008, ISBN 978-981-4273-48-0, World Scientific Publishing, 2009, pp. 78-92 (ISI Web of 

Knowledge) 

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

 

Projekti:  

1. 2009. līdz šim brīdim. ESF projekts „Doktora studiju attīstība Liepājas Universitātē”. 

Vienošanās nr.2009/0127/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/018). Projekta vadītāja. 

http://www.springerlink.com/content/?Editor=Tarek+Sobh
http://www.springerlink.com/content/?Editor=Khaled+Elleithy
http://www.springerlink.com/content/978-1-4614-3557-0/
http://www.springerlink.com/content/978-1-4614-3557-0/
http://www.springerlink.com/content/1876-1100/


2. 2010 līdz 2012 ESF projekts "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei", „Matemātiskās fizikas tiešo un 

inverso problēmu efektīvu analītisku un skaitlisku metožu izstrādes materiālzinātņu, vides un 

ekonomikas pētījumos”, projekta Nr. 2009/0233/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/142, Liepājas 

Universitāte, Matemātikas zinātņu un informācijas tehnoloģiju institūts.  

3. 2009.- 2012. ESF projekts „Maģistra studiju attīstība Liepājas Universitātē”  (Vienošanās 

Nr.2009/0153/1DP/1.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/010). Projekta vadītāja.  

4. 2011 Tempus Project No. 145021-TEMPUS-2008-UK-JPCR; TEMPUS Project Tbilisi Summer 

School in Library and Information Science July 11-22, 2011 / Tbilisi, Georgia. 

ERASMUS docētāju mobilitāte: 

 2013 Ondokuz Mayis University, Turcija 

2013 Stavanger University, Norvēģija 

2012 Matej Bel University, Slovākija 

2011 Šiauliai University, Lietuva 

2010 State School of Higher Professional Education in Elbląg, Polija 

  

Valodu prasmes: 

Latviešu – dzimtā valoda 

Krievu – brīvi 

Angļu – B2 līmenis  

 

2015.gada 12.janvāris        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mag.sci.ing. Māra Sprūdža 

Dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1972  

Izglītība: 1996. – 1999. Rīgas Tehniskā Universitāte, Ķīmijas tehnoloģijas 

fakultāte; kvalifikācija: Inženierzinātņu maģistrs 

konservācijas un restaurācijas tehnoloģijā  

 1990. – 1995. Rīgas Tehniskā Universitāte Ķīmijas tehnoloģijas 

fakultāte; kvalifikācija: Inženieris - ķīmiķis konservācijas 

un restaurācijas tehnoloģijā 

Nodarbošanās: 

 01.2011.- šobrīd 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 

saglabāšanas daļas vadītāja 

 1995. – 1996. Centrālā mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas 

laboratorija, I. kategorijas arhīvists -restaurators 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

2013. - šobrīd 

2011. – šobrīd 

 

2009 –  šobrīd  

2009 

2006. – šobrīd 

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Zināšanu sabiedrības programmu padomes locekle 

Latvijas Universitātes maģistra studiju programmas „ Dokumentu un arhīvu pārvaldība” 

lektore, kurss Dokumentu saglabāšana 

Eiropas arhīvu vadošo saglabāšanas 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. – šobrīd Eiropas Komisijas Eiropas arhīvu grupas locekle 

2003. – šobrīd LVS/STK/22  „Muzeju, arhīvu un bibliotēku darbs” komitejas eksperts 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un metodiskie materiāli: 

 

1. Šteingolde Inga, Sprūdža 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, Sprūdža, I. Beišāns. Rīga, 2010. 68 lpp.  

3. Šteingolde Inga, Sprūdža 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 saglabāšanā valsts arhīvu sistēmas iestādēm. 

Sagat. M.Sprūdža. Rīga, 2004. 45, [1] lpp. 

5. Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Mācību un kvalitātes vadības centrs. Rekomendācijas arhīva dokumentu 

izstāžu sagatavošanai valsts arhīvos. Sagat. M.Sprūdža. Rīga, 2001. 10 lpp. 

6. Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija. Norādījumi par mikroformu glabāšanu un lietošanu. Sagat. 

M.Sprūdža. Rīga, 2000. 6 lpp. 

Svešvalodas: 



 Angļu, krievu,  vācu valoda. 

                                                                                                      2015.g. 5.janvāris 
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DARBA PIEREDZE 
  

 

IZGLĪTĪBA 
  

 

2007.-šobrīd Mūžizglītības centra vadītāja 

Rēzeknes Augstskola, www.ru.lv  

Profesionālās pilnveides, tālākizglītības un neformālās izglītības programmu izstrāde, sakaņošanas 

procedūras valsts un pašvaldības iestādēs. Apmācības procesa organizēšana un vadīšana. Izglītības 

projektu koordinācija un izstrāde, iepirkumu procedūras dokumentācijas kārtošana u.c. 

Nozare izglītība, vadība 

2008. – 2010. Tradicionālās kultūras nozares projektu eksperte 

 Valsts kultūrkapitāla fonds, www. kkf.lv  

 Kultūras projektu izvērtēšana, atbilstoši nozares prioritātēm un konkursu nolikumiem 

 Nozare kultūra 

2006.-2008. Radio žurnāliste 

 SIA „MG Latgolas Bolss”, Latgales Radio 

 Aktuālās dienas tēmas raidījumu vadītāja, autorraidījumu „Aizīsim iz večerinku”, „Stuostu, 

stuostu pasaceņu”, „Tradīcijas robeža” vadītāja. 

 

 Nozare sabiedriskās attiecības, masu mediji 

1997.-2006. Kultūras nama direktore 

 Madonas rajons, Barkavas kultūras nams, www. madona.lv  

 Kultūras iestādes darba organizēšana un vadīšana, 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 organizēšana, pasākumu vadīšana,  folkloras kopas „Madava” 

vadīšana (1992.- 2006.). 

 Nozare kultūras vadība 

1988.-1991. Kultūras nama direktore 

 Ludzas rajons, Pušmucovas kultūras nams 

 Kultūras iestādes darba organizēšana un vadīšana, dalība kultūrpolitikas dokumentu izstrādē. 

 Nozare kultūras vadība 

http://www.ru.lv/
http://www.ru.lv/
http://www.ru.lv/
http://www.ru.lv/


 

PRASMES 
  

 

 

 

 

 

 

2010.- šobrīd Doktora studiju programma „Filoloģija”, Mākslas zinātņu nozare, apakšnozare- 

etnomuzikoloģija 
 

Latvijas Universitāte, www.lu.lv   

Pabeigta teorētiskā studiju daļa, promocijas darba tēma „Tautas muzikants Latgales lauku kultūrvidē 

tradīcijas pastāvēšanas, transformācijas un atjaunošanas kontekstā” 

2004.- 2006. Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā 

 Latvijas Universitāte, www.lu.lv   

 Maģistra darbs „Tautas muzicēšanas tradīcijas Latgales novadā 20. gs. 40. – 80. gados” 

2000.- 2003. Humanitāro zinātņu bakalaura grāds vēsturē 

 Rēzeknes Augstskola, www.ru.lv   

 Bakalaura darbs „Tradicionālās kultūras saglabāšanas problēmas Barkavas novadā 20. gs. beigās” 

1993.-1995. Folkloras kopas vadītājs 

 LR Kultūras ministrija, E.Melngaiļa Tautas mākslas centrs, Folkloras neklātiens skola 

 Folkloras kopas vadīšanas prasmes 

1989.-1992. Kultūrizglītības darba organizators 

 Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikums 

 Kultūras iestāžu darba vadīšana, pasākumu scenāriju izstrāde, aktiermākslas pamati, dejas pamati, 

skatuves darba tehnika u.c. 

Dzimtā valoda latviešu 

  

Citas valodas SAPRATNE  RUNĀŠANA  RAKSTĪŠANA  

Klausīšanās  Lasīšana  Dialogs  Monologs   

Angļu  B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 

Krievu C1/2 C1/2 C1/2 C1/2 C1/2 

Lietuviešu - 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 dažādās valsts iestādēs un kā 

žurnālistei privātajā radio. 

Organizatoriskās / vadības 

prasmes 

Vadība (pašlaik vadu 25 cilvēku komandu), projektu vadība, kultūras un izglītības (konferenču, 

diskusiju u.c.) pasākumu organizēšana un vadība, biedrības darba organizēšana.  

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 zināšanas.  

Citas prasmes 2010. Bērnu nometņu vadītājs,  Apliecība Nr. 115-00002, IZM Valsts izglītības satura centrs. 

2010.-2013. Rēzeknes Augstskola. Lektore. 

Biroja tehnikas pārzināšana. 

http://www.lu.lv/
http://www.lu.lv/
http://www.ru.lv/


 

  

 

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 

muzicēšanas tradīciju saglabāšanas un pārmantošanas procesu plānošanā 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 pierobežā (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”, 

apakšaktivitātes nosaukums „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”, 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 popularizēšana”, finansētājs Rēzeknes Augstskola,  projekta vadītāja. 

 

8. 2008. Rēzeknes Augstskola, Letonikas institūts „Latgales reģiona Nemateriālā kultūras mantojuma datu 

bāzes izveidošana”, finansētājs Latvijas Zinātnes padome, līdzdalība projektā. 

 

9. 2007. Rēzeknes Augstskola, Letonikas institūts „RALI infrastruktūras izveidošana”, finansētājs Latvijas 

Izglītības un zinātnes ministrija, līdzdalība projektā. 

 

10. 2007. Latvijas Universitāte, Tradicionālās kultūras ekspedīcija „Pa Kurzemes Kuršu 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, „Latgaliešu pasakas”, finansētājs VKKF,  projekta vadītāja. 

 

Transportlīdzekļa vadītāja 

apliecība 
Nav  

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.-šobrīd. Tautas muzikantu biedrības valdes priekšsēdētāja. 

  

2007.-2008. Lauvu klubs  (LC Aglona), www.lionsclub.lv  

http://www.lionsclub.lv/


13. 2006. Latvijas Universitāte, Tradicionālās kultūras ekspedīcija „Pa Kurzemes Kuršu ķoniņu pēdām”, 

finansētājs LU, līdzdalība projektā. 

 

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 

„Mūžizglītības 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.apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos”, vienošanās 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 Atgriešanās fonda 2009.gada 

programmas projekta „Atgriešanās jomā iesaistīto valsts iestāžu 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 robeža”, 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 šodien: patstāvīgais un mainīgais”, 09.-10.05. 2013.  

 

2. Ģimenes muzicēšanas 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, Šauļu Universitāte, 

2.03.-23.03.2012. 

 

6. Tradicionālais un mainīgais kāzu vārtu tradīcijā Latgalē. K.Barona konference „Tradīcija un robežas”. 

Rīga, LU LFMI, 24.-27. 10. 2011. 

 

7. Mūzikas instrumentu spēles apgūšana ģimenē 20. gs. 20.-40. gados Latgalē. Humanitārā fakultāte. Lietuva, 



Klaipēdas Universitāte, 11.-12.11.2010. 

 

8. Gadskārtu rituālu sinkrētisms Latgales pierobežā. 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 intervēšanas pieredze lauka pētījumos. K.Barona konference „Lauka pētījums: no ieceres 

līdz rezultātam”. Rīga, LU LFMI, 30. – 31. 10. 2008. 

 

13. Tautas muzicēšanas 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. „Īšona gradzēs” – sociālo aspektu izpausmes maskošanās rituālos Latgalē. II Letonikas kongress „Svētki un 

svinēšana: 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. Izdzīvošanas 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 pierobežā. VIA Latgalica: Humanitāro zinātņu žurnāls III, (2011). 

Rēzekne: Rēzeknes Augstskola. 92.-101. lpp. (publicēta) 

 

3 Tautas muzikantu intervēšanas pieredze lauka pētījumos. Letonica 19. Humanitāro zinātņu zinātņu žurnāls, 

(2009). Rīga: LU LFMI. 32.-41.lpp. (publicēta) 

 

4 Īšona gradzēs”- sociālo aspektu izpausmes maskošanās rituālos Latgalē. VIA Latgalica: Humanitāro 

zinātņu žurnāls 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 vakarēšanas tradīcijas Vārkavā. Rakstu krājums (sastād. J.Kursīte, J.Stauga). 

Vārkava.Tradicionālā kultūra un mūsdienas, (2008). Rīga: Madris. 186.-191.lpp. (publicēta) 

 

7 Muzicēšanas prasmju apguves iespējas bērniem 20. gadsimta 40. – 60. gados. Letonica 16. Humanitāro 

zinātņu zinātņu žurnāls, (2007). Rīga: LU LFMI. 27.- 34.lpp. (publicēta) 

 

8 Latgalīšu puosokys i puorsokys. CD (sastādītāja), (2010). Latgolys Producentu Grupa. (izdots) 
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Personas dati 

Vārds, uzvārds         Gita Gorbunova 

Dzimšanas dati:       Ape, 1954. gada 6. aprīlis 

Adrese:                     Rīga, D. Brantkalna iela 13-86, LV-1082 

E-pasts:                    Gita.Gorbunova@arhivi.gov.lv 

Kontakttālrunis:       26731307 

 

 Izglītība  

1972.-1977.              Maskavas valsts vēstures arhīvu institūts 

1961.-1972.             Gaujienas vidusskola 

  

Darba pieredze 

 

09.07.2012. – līdz šim brīdim Latvijas Nacionālā arhīva Personāla dokumentu valsts arhīva direktore 

01.07.2011. – 08.07.2012. Latvijas Nacionālā arhīva Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja 

01.01.2011. – 30.06.2011. Latvijas Nacionālā arhīva Arhīvu attīstības un dokumentu izmantošanas 

departamenta Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja 

16.02.2010. – 31.12.2010. Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Arhīvu attīstības un dokumentu 

izmantošanas departamenta Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja 

01.08.2009. – 15.02.2010. Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Attīstības plānošanas daļas vecākā eksperte 

01.01.2009. – 31.07.2009. Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Attīstības plānošanas daļas Arhīva darba 

plānošanas sektora vadītāja 

01.01.1998. – 31.12.2008. Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Personāla un valsts arhīvu darba 

organizācijas menedžmenta daļas vadītāja vietniece 

01.02.1996. – 31.12.1997. Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Personāla un darba organizācijas daļas 

vadītāja vietniece 

25.11.1994. – 31.01.1996. Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Personāla daļas vadītāja vietniece 

13.10.1994. – 24.11.1994. Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Darba organizācijas un metodiskās daļas 

vadītāja vietniece 

01.12.1993. – 12.10.1994. Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Darba organizācijas un metodiskās daļas 

vadītāja vietniece – galvenā metodiķe 

13.04.1992. – 30.11.1993. Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas valsts arhīvu kancelejas priekšnieka 

vietniece metodiskajā un organizatoriskajā darbā 

01.07.1991. – 12.04.1992. Latvijas valsts kinofotofonodokumentu arhīva 1.kategorijas metodiķe 

13.10.1989. – 30.06.1991. Galvenās arhīvu pārvaldes Darba organizācijas un metodikas daļas 

2.kategorijas speciāliste plānošanas, atskaišu un organizatoriskā darba 

jautājumos 

16.03.1987. – 12.10.1989. Galvenās arhīvu pārvaldes Plānošanas, organizācijas un metodikas daļas 

vadītāja 

18.10.1983. – 15.03.1987. Galvenās arhīvu pārvaldes Organizācijas un metodikas daļas vadītāja 

25.03.1983. – 17.10.1983. Galvenās arhīvu pārvaldes Organizācijas un metodikas daļas vadītāja 

pienākumu izpildītāja 

16.03.1983. – 24.03.1983. Galvenās arhīvu pārvaldes Organizācijas un metodikas daļas vecākā 

inspektore 

01.04.1978. – 15.03.1983. Centrālā Valsts kinofotofonodokumentu arhīva vecākā metodiķe 

16.08.1977. – 30.03.1978. 

 

Centrālā Valsts vēstures arhīva Zinātnisko uzziņu daļas jaunākā zinātniskā 

līdzstrādniece 

 

Papildus izglītība  

1994.- 2013. Valsts administrācijas skolas kursi dažādās jomās.  

 

Valodu zināšanas  

Latviešu:                     dzimtā 

Krievu:                        labi 

Angļu:                         vidēji 

 

mailto:Gita.Gorbunova@arhivi.gov.lv


Datorzināšanas 

Pamatzināšanas labi 

Microsoft office  labi 

Internets  labi 

 

Referāti  

„LNA PDVA  rīcības virzieni un  stratēģiskie mērķi”, nolasīts konferencē „Personu dokumenti kā Latvijas 

dokumentārā mantojuma sastāvdaļa” 

 

30.12.2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 



APTAUJA (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 priekšlikumiem. 
 

Kādas ir jūsu domas par doto studiju kursu sniegto zināšanu iespējamo nepieciešamību praktiskajā darbībā? 

Nr.p.

k. 

Studiju kurss Vērtējums  

būs 

nepieciešamas 

bieži būs 

nepieciešamas 

dažreiz 

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 menedžments(resp.sk.4) 2 2 - - 

 Procenti 50 % 50 % 0 % 0 % 

15. Prasību specificēšana 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 popularizēšanas problēmas(resp.sk.4) 1 2 1 - 

 Procenti 25 % 50 % 25 % 0 % 

 

 
Kā Jūs vērtējat studiju kursu nodrošinājumu 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 menedžments(resp.sk.4) 3 1 - 

 Procenti 75 % 25 % 0 % 

15. Prasību specificēšana 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 popularizēšanas problēmas(resp.sk.4) - 3 1 

 Procenti 0 % 75 % 25 % 

 

Kā Jūs vērtējat studiju kursu nodrošinājumu 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 menedžments(resp.sk.4) 4 - - 

 Procenti  0 % 0 % 

15. Prasību specificēšana 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 popularizēšanas problēmas(resp.sk.4) 4 - - 

 Procenti 100 % 0 % 0 % 

 

 
 

 
 

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

Nr.p.k. Studiju kurss Vērtējums 

Vienveidīgas 

un neefektīvas 

Dažādas 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 menedžments(resp.sk.4) 1 3 

 Procenti 25 % 75 % 

15. Prasību specificēšana 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 popularizēšanas 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 
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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 

zināšanu novērtēšanā? 

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 iesaistīšanos 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  nodrošinājumu 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 (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 priekšlikumiem. 
 

Kādas ir jūsu domas par doto studiju kursu sniegto zināšanu iespējamo nepieciešamību praktiskajā darbībā? 

Nr.p.k. Studiju kurss Vērtējums 

būs 

nepieciešamas 

bieži būs 

nepieciešamas 

dažreiz 

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 nodrošinājumu 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 nodrošinājumu 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 zināšanu pārbaudes formas ( semināri, kontroldarbi, diskusijas , individuāli ziņojumi u.c.) dotajos studiju kursos? 

Nr.p.k. Studiju kurss Vērtējums 

Vienveidīgas un neefektīvas Dažādas 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 zināšanu 

novērtēšanā? 

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 iesaistīšanos studiju kursa apguvē( 

aktivitāte, ieinteresētība)? 

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

 
 

Kā Jūs vērtējat  studiju procesa  nodrošinājumu 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! 



 

Absolventu aptaujas rezultāti 

RA 2014.g. absolventu aptauja par studiju kvalitāti 
         

             

Studiju programma 
Absolvetu 

skaits 
Atbildējušo 

skaits 
           - Filoloģija (bak.) 11 2 
           - Vēsture (bak.) 7 2 
           - Tiesību zinātne (bak.) 14 5 
           - Filoloģija (mag.) 2 1 
           - Tiesību zinātne (mag.) 13 9 
           - Arhīvniecība (mag.) 5 2 
            52 21 
          

             Cik lielā mērā minētie faktori ietekmēja Jūsu izvēli studēt Rēzeknes Augstskolā? 
         

 
Tuvums dzīvesvietai 

Studiju maksas 
lielums 

Piemērots studiju 
grafiks 

Turpinājums 
iesāktajām studijām 

RA Programmas saturs Cits variants 

 - Filoloģija (bak.) 1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

0 
  - Vēsture (bak.) 2 

 
2 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

  - Tiesību zinātne (bak.) 3 
 

1 
 

0 
 

1 
 

0 
 

1 
  - Filoloģija (mag.) 0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

  - Tiesību zinātne (mag.) 4 
 

3 
 

6 
 

1 
 

3 
 

2 
  - Arhīvniecība (mag.) 2 

 
1 

 
1 

 
0 

 
2 

 
0 

 

             Kā Jūs novērtējat studiju programmu kopumā? 
           

 
Teicama Laba Apmierinoša Neapmierinoša 

     - Filoloģija (bak.) 1 
 

1 
 

0 
 

0 
      - Vēsture (bak.) 0 

 
2 

 
0 

 
0 

      - Tiesību zinātne (bak.) 0 
 

3 
 

2 
 

0 
      - Filoloģija (mag.) 0 

 
1 

 
0 

 
0 

      - Tiesību zinātne (mag.) 1 
 

6 
 

2 
 

0 
      - Arhīvniecība (mag.) 0 

 
2 

 
0 

 
0 

     

             Kā Jūs novērtējat studiju kursu kvalitāti? 
            

 
Teicama Laba Apmierinoša Neapmierinoša 

     - Filoloģija (bak.) 1 
 

1 
 

0 
 

0 
      - Vēsture (bak.) 0 

 
2 

 
0 

 
0 

      - Tiesību zinātne (bak.) 0 
 

2 
 

3 
 

0 
      - Filoloģija (mag.) 0 

 
1 

 
0 

 
0 

     



 - Tiesību zinātne (mag.) 1 
 

6 
 

2 
 

0 
      - Arhīvniecība (mag.) 0 

 
2 

 
0 

 
0 

     

             Nosauciet jomas, kurās gūtās zināšanas Jums izrādījās visnoderīgākās: 
          

 
darbā 

personīgajā 
izaugsmē 

         - Filoloģija (bak.) 1 
 

2 
          - Vēsture (bak.) 1 

 
1 

          - Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs 2 
 

2 
          - Tiesību zinātne (bak.) 2 

 
4 

          - Filoloģija (mag.) 1 
 

1 
          - Tiesību zinātne (mag.) 4 

 
6 

          - Arhīvniecība (mag.) 1 
 

2 
         

             Kādus kursus, tēmas kursu ietvaros, Jūsuprāt, noteikti vajadzētu iekļaut studiju programmā? (Uzrakstiet, lūdzu, kursa vai tēmas nosaukumu!) 
   Studiju kurss Atbildes 

         

 - Filoloģija (bak.) 
"Vēl vairāk kursus, kas attīsta tieši komunikācijas prasmes." ,"Padziļinātāku lietuviešu valodas apguvi, kā arī 
tēmas, kas saistītas ar mediju analīzi." , 

    - Vēsture (bak.) "Darbs ar informāciju, informācijas iegūšana un izmantošana" ,"Angļu valodu visus pusgadus" , 
   

 - Tiesību zinātne (bak.) 

"tiesu runas mākslu un retoriku" ,"manuprāt studiju programma ir pietiekoši plaša un piesātināta" ,"praktisko 
uzdevumu kursu, kā arī iekļaut kursu par ekspertīzēm." ,"maksātnespējas tiesības 
tiesību aktu jaunrade" , 

   
 - Filoloģija (mag.) "Žurnālistikas pamati" , 

   

 - Tiesību zinātne (mag.) 

"Civiltiesības, 
Kriminālriesības, 
Admnistrativa procesa tiesības, 
tiesību norma piemēro&scaron;ana un juridisko kazusu risinasana, 
juridiska valoda, 
juridisko dokumentu izstradasana" ,"vairāk retorikas nodarbību" , "nav viedokļa" ,"Mediācijas kursu" 
,"Komerctiesibas, maksatnespeja" ,"Palielināt studiju kursa "Vadības zinātne" kopējo apjomu." ,"-" ,"Publiskie 
iepirkumi   
Komerctiesības" ,"Iepirkumi; 

    - Arhīvniecība (mag.) "der tās, kas bija" ,"Manuprāt, iekļautie studiju programmā kursi un tēmas bija pietiekami." , 
   

             Cik lielā mērā studiju laikā Jūs apmierināja materiāli tehniskais nodrošinājums? 
         

 
Pilnīgi Daļēji Nemaz 

       - Filoloģija (bak.) 2 
 

0 
 

0 
        - Vēsture (bak.) 1 

 
1 

 
0 

        - Tiesību zinātne (bak.) 1 
 

3 
 

1 
        - Filoloģija (mag.) 0 

 
1 

 
0 

        - Tiesību zinātne (mag.) 4 
 

5 
 

0 
        - Arhīvniecība (mag.) 2 

 
0 

 
0 

       

             



Vai Jūs ieguvāt prasmi patstāvīgi analizēt zinātnisko literatūru, kas ir nepieciešama turpmākajam pētnieciskajam darbam? 
     

 
Jā Nē 

         - Filoloģija (bak.) 2 
 

0 
          - Vēsture (bak.) 1 

 
1 

          - Tiesību zinātne (bak.) 5 
 

0 
          - Filoloģija (mag.) 1 

 
0 

          - Tiesību zinātne (mag.) 9 
 

0 
          - Arhīvniecība (mag.) 2 

 
0 

         

             Vai Jūs ieteiktu šo studiju programmu citiem? 
           

 
Jā Nē 

         - Filoloģija (bak.) 2 
 

0 
          - Vēsture (bak.) 1 

 
1 

          - Tiesību zinātne (bak.) 5 
 

0 
          - Filoloģija (mag.) 1 

 
0 

          - Tiesību zinātne (mag.) 9 
 

0 
          - Arhīvniecība (mag.) 2 

 
0 

         

             Vai iegūtā izglītība palīdzēja Jums atrast darbu? 
           

 
Jā Nē 

         - Filoloģija (bak.) 2 
 

0 
          - Vēsture (bak.) 0 

 
2 

          - Tiesību zinātne (bak.) 3 
 

2 
          - Filoloģija (mag.) 0 

 
1 

          - Tiesību zinātne (mag.) 5 
 

4 
          - Arhīvniecība (mag.) 1 

 
1 

         

             Vai Jūs strādājat specialitātē, kuru apguvāt studijās? 
           

 
Jā Nē 

         - Filoloģija (bak.) 1 
 

1 
          - Vēsture (bak.) 0 

 
2 

          - Tiesību zinātne (bak.) 2 
 

3 
          - Filoloģija (mag.) 0 

 
1 

          - Tiesību zinātne (mag.) 5 
 

4 
          - Arhīvniecība (mag.) 0 

 
2 

         

             Vai Jums ir ierosinājumi, lai uzlabotu studiju programmas īstenošanu? 
          Studiju kurss 

          
 - Filoloģija (bak.) "-" ,"lekcijas organizēt dienas pirmajā pusē, lai otro pusi var veltīt mājas darbiem." , 

    

 - Vēsture (bak.) 

"-8-" ,"Atmest nevajadzīgus priekšmetus ar īsiem kursiem tādus kā psiholoģija, poļu valoda uc, kas 
nav padziļināti un noderīgi tālākām studijām un darbam. Studiju grafiku kompaktāku nevis 
izstieptu ar brīvām dienām pa vidu." , 

    



 - Tiesību zinātne (bak.) 

"daži pasniedzēji izmanto studentus savu ārpuslekciju pienākumu pildīšanai (p: angļu valodas 
materiālus 20 lpp iztulkot un iesniegt tulkojumu), piedomāt pie pasniedzēju studiju programmām 
un prasībām pret studentiem" ,"nepieciešama ilgāka prakse" ,"vairāk būtu jāstrādā praktiski" 
,"Pasniedzējus, kuri neprot pasniegt savus priekšmetus, vajadzētu nomainīt"  

    

 - Filoloģija (mag.) 
"Vairāk praktisku nodarbību, nevis tikai teorētiskais materiāls, ar kuru var iepazīties arī 
nestudējošie." , 

    

 - Tiesību zinātne (mag.) 

"nav" ,"Ja. 
1. vairāk prakses (praktiskās darbo&scaron;anās) studiju procesa; 
2. bibliotekā ir nepiecie&scaron;ams vairāk pieejamās literatūras, (grāmatu); 
3.ir nepiecie&scaron;ams lai bibliotēka strādātu arī sestdienās un svētdienās." , "Uzskatu, ka 
studiju programma jāizveido bez valsts eksāmena, kā tas ir citās mācību iestādēs. Tad paliks vairāk 
laika zinātniskā darba izstādei!" ,"nav" ,"NE" ,"Domāju, ka studentiem nāktu par labu, ja aizpildītu 
tukšās dienas, kurās nebija ieplānotas nodarbības, attiecīgi pa apakšnozarēm." ,"-" ,"Vajadzētu 
uzlabot informācijas apmaiņu, jo bija situācijas, kad studentiem bija zinama nepilnīga informācija 
saistība ar mācību procesu" ,"Piesaistīt vairāk tādus pasniedzējus kā I.Krampuža" , 

    

 - Arhīvniecība (mag.) 
"Jau pašā mācību sākumā jārunā par zinātniskā darba izveides principiem, noformējumu" ,"Nav 
ierosinājumu." , 

     
 
 
 
 
 

RA 2014.g. absolventu aptauja par darba gaitām 
      

         

Studiju programma 
Absolvetu 

skaits 
Atbildējušo 

skaits 
       - Filoloģija (bak.) 11 2 
       - Vēsture (bak.) 7 1 
       - Tiesību zinātne (bak.) 14 4 
       - Filoloģija (mag.) 2 1 
       - Tiesību zinātne (mag.) 13 3 
       - Arhīvniecība (mag.) 5 2 
        52 13 
      Pašreiz strādāju: 

        

 
valsts iestādē privātā struktūra 

esmu bezdarbnieks 
(oficiālais statuss) 

esmu 
bezdarbnieks (nav 

statusa) 

 - Filoloģija (bak.) 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 



 - Vēsture (bak.) 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 

 - Tiesību zinātne (bak.) 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 

 - Filoloģija (mag.) 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 

 - Tiesību zinātne (mag.) 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

 - Arhīvniecība (mag.) 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

         

         Darba vieta (iestādes nosaukums): 
        Studiju kurss Atbildes 

        - Filoloģija (bak.) "SIA "restorāns Rozalija" ,"Latgales Reģionālā Televīzija" , 

 - Vēsture (bak.) "Pašnodarbinātas personas statuss" , 

 - Tiesību zinātne (bak.) "SIA Lattelecom" ,"ALFA" ,"valsts policija" ,"SIA"PRO DEV"" , 

 - Filoloģija (mag.) "SIA "Lattelecom" , 

 - Tiesību zinātne (mag.) "IeVP" ,"Iepirkumu uzraudzības birojs" ,"Pašvaldība" , 

 - Arhīvniecība (mag.) "Rēzeknes 5.vidusskola" ,"Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Rotaļa" , 

         

         

         Atalgojums: 
        

 
līdz 500 EUR 

 

500 EUR-700 
EUR 

 

virs 700 
EUR 

    - Filoloģija (bak.) 2 100% 0 0% 0 0% 
   - Vēsture (bak.) 0 0% 1 100% 0 0% 
   - Tiesību zinātne (bak.) 3 75% 1 25% 0 0% 
   - Filoloģija (mag.) 0 0% 0 0% 1 100% 
   - Tiesību zinātne (mag.) 0 0% 3 100% 0 0% 
   - Arhīvniecība (mag.) 2 100% 0 0% 0 0% 
   

 

 



Darba devēju aptaujas anketas paraugs  

        Aptauja  par Rēzeknes Augstskolas profesion. maģistra studiju programmas “ARHĪVNIECĪBA” 

absolventu –  speciālistu  zināšanām, prasmēm  un  profesionālo kompetenci 

Zināšanas, prasmes,  

Kompetences 

Ļoti augsts 
 

 

Augsts Apmierinošs 
 

Zems 
 

Ļoti zems 
 

Nevaru  

novērtēt 

Lietotāju, apmeklētāju 

apkalpošana 
      

Atvērtība inovācijām un 

jaunu darba uzdevumu 

veikšanai 

      

Komunikācijas prasmes, 

saskarsme ar kolēģiem 
      

Atbildība par uzticētajiem 

pienākumiem, prasme 

strādāt patstāvīgi 

      

Inovāciju un jaunu 

sadarbības ar sabiedrību 

formu/ pakalpojumu 

ieviešana 

      

Darbs ar elektronisko 

katalogu un 

datubāzēm 

      

Prasme prezentēt un 

argumentēt savu viedokli 
      

Spēja plānot un organizēt 

darba laiku 
      

Nozares normatīvo 

dokumentu pārzināšana 
      

Projektu izstrāde un 

vadība 
      

Vēlme apgūt jaunas 

zināšanas un pielietot tās 

praksē (pašpilnveide, 

kursu apmeklēšana, 

tālākās studijas) 

      

Svešvalodu zināšanas       
Datorprasme  

 

     

Citas (kādas?) 

_______________ 
      

1. Kādas ir svarīgākās prasības, kas tiek izvirzītas, pieņemot darbā jaunus darbiniekus Jūsu vadītajā 

institūcijā? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Kam, Jūsuprāt, jāpievērš lielāka vērība arhīvistu lietišķo prasmju nodrošināšanā augstskolas studiju 

procesā?  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

-____________________________________________________________________________________ 



 



 







APSTIPRINĀTS 
Vēstures un filosofijas katedras sēdē 
09.03.2007. Prot.Nr.7; 
papildinājumi apstiprināti 
kat.sēdē 16.10.2007., prot.Nr.2; 
kat.sēdē 05.02.2009., prot.Nr.8 
Katedras vadītāja p.i.: 

/V.Malahovskis/ 

Rēzeknes Augstskola 
Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte 

Vēstures un filosofijas katedra 
Metodiskie norādījumi par praksēm profesionālajā maģistra studiju 

programmā "Arhīvniecība" 

1. Vispārīgie noteikumi 
1.1. Prakse ir neatņemama studiju programmas sastāvdaļa, kurā students praktiski izmanto 

teorētiskajās studijās apgūto. 
1.2. Prakse RA tiek organizēta atbilstoši augstāko izglītību Latvijas Republikā 

reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, RA normatīvajiem dokumentiem un šiem 
metodiskajiem norādījumiem. 

1.3. Saskaņā ar otrā līmeņa profesionālās Augstākās izglītības valsts standarta prasībām 
reflektantiem jābūt izgājušiem praksi izvēlētajā specialitātē 32 kredītpunktu (turpmāk: KP) 
apjomā. Reflektantu vismaz viena gada darba stāžs arhivēšanā saskaņā ar licencēšanas 
noteikumiem, pielīdzināms 16 prakses kredītpunktiem. Tādējādi studiju laikā maģistrantiem 
vēl jāiegūst diferencētās ieskaites par praksēm 16 KP apmērā. 

1.4. Atskaite par iegūtām iemaņām praktiskajā darbā arhivēšanā vismaz viena gada laikā, 
jāiesniedz RA profilējošā katedrā mēneša laikā pēc imatrikulācijas, lai to varētu ieskaitīt kā 
16 KP praksi. 

1.5. Arhīva prakses norises vietas var būt zonālie valsts arhīvi, centrālie Latvijas Republikas 
arhīvi, t.sk. speciālie, kā arī valsts un pašvaldības institūciju vai juridisko personu arhīvi, kuri 
atrodas Valsts arhīva uzraudzībā. Izņēmuma gadījumā, saskaņojot ar prakses vadītāju, praksi 
var veikt arī privātā arhīvā un ārzemēs ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros. 

2. Arhīva prakses mērķi un uzdevumi 
2.1. Arhīva prakses mērķi: 
2.1.1. Padziļināt teorētiskajos kursos iegūtās zināšanas, dodot iespēju pilnveidot esošās arhīva 

darba iemaņas un prasmes, kā arī apgūt jaunas. 

2.1.2. Nostiprināt iegūtās teorētiskās atziņas mācību kursos par elektroniskajiem informācijas 
nesējiem un to sistēmām, kā arī iegūt praktiskas iemaņas to lietošanā. 

2.1.3. Pilnveidot iemaņas arhīvu apmeklētāju apkalpošanā un arhīvos glabājamo dokumentu 
popularizēšanā. 

2.1.4 Attīstīt maģistrantu pētnieciskās iemaņas analizējot un izvērtējot arhīvu darbības dažādos 
veidus. Iegūtās atziņas izmantot maģistra darba izstrādē. 

2.1.5. Izkopt iemaņas dokumentu sagatavošanai edīcijai (publicēšanai). 

2.2. Arhīva prakses uzdevumi: 

2.2.1. Nostiprināt esošās zināšanas vai apgūt no jauna zināšanas un iemaņas par arhīvu darba 
organizāciju un vadību visu veidu arhīvos un arhīvu darba virzienos. 
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2.2.2. Apgūt arhīvu pedagoģijas darba formas un to pielietošanas iemaņas darbā ar skolēniem vai 
studentiem, iepazīstinot viņus ar arhīva fondiem un rosinot veikt arhīva dokumentu izmantošanu 
zinātnisko darbu izstrādē. 
2.2.3. Veikt arhīva pamatdarbības virzienu: dokumentu atlases, komplektēšanas, apstrādes, 
aprakstīšanas, saglabāšanas un izmantošanas izpēti visu veidu arhīvos. 

2.2.4. Apgūt prasmes novērtēt institūcijas dokumentārā kopuma funkcionālo nozīmi un noteiktos 
dokumentu glabāšanas termiņus, kā arī dokumentēšanas darba kvalitāti, dokumentu satura un 
formas kvalitāti. 

2.2.5. Apgūt avotu atlases principus dokumentu edīcijai, vadoties no arheogrāfijas prasībām 
attiecīgam dokumentu publikācijas tipam. 

3. Prakses organizācija 

3.1. Profesionālā prakse tiek organizēta ārpus augstskolas ar maģistranta apgūstamo profesiju 
saistītās iestādēs (valsts un pašvaldību arhīvos, uzņēmumu, organizāciju arhīvos), kurās tiek 
garantēta prakses metodiskajos norādījumos noteikto uzdevumu izpilde. 

3.2 Pētnieciskā prakse tiek organizēta dažāda profila arhīvos - Valsts centrālajos, Valsts zonālajos 
arhīvos, valsts un pašvaldību institūciju, kā arī juridisko personu arhīvos, kuri atrodas Valsts 
arhīva uzraudzībā.. 

3.3. Starp augstskolu un prakses vietu tiek noslēgts sadarbības līgums, kurā tiek ietvertas abu 
pušu tiesības, pienākumi un atbildība, līguma darbības termiņš, savstarpējo norēķinu kārtība, 
līguma izbeigšanas nosacījumi u.c. noteikumi. 

3.4. Arhīva prakses vieta nodrošina ar nepieciešamo darba materiālu darba uzdevumu izpildei, 
t.sk. datora izmantošanu prakses uzdevumu izpildei. 

4. Prakses norise 

4.1. Pirms prakses uzsākšanas maģistrants izvēlas prakses vietu. Ja prakses vieta nav Rēzeknes 
zonālais valsts arhīvs vai RA arhīvs, maģistrants iesniedz iestādes, kurā izies praksi, vadītāja 
rakstisku piekrišanu prakses vadītājam un vienas nedēļas laikā pirms prakses uzsākšanas noslēdz 
līgumu starp RA no vienas puses un prakses vietas administrāciju - no otras. Līgumā, kas ir 
atrodams Vēstures un filosofijas katedrā, tiek norādīts maģistranta vārds un uzvārds, kā arī 
personas kods. Maģistrants vienojas ar konkrētās iestādes amatpersonu, kas ir iecelta par 
atbildīgo par arhīvu un lietvedību, par prakses uzdevumu izpildi, kas atzīmēti šajā nolikumā. 

4.2. Pirms prakses uzsākšanas maģistranti pirmsprakses konferencē iepazīstas ar arhīvu prakses 
prasībām un vienojas ar arhīva prakses vadītāju par prakses saturu un konkrētiem darba 
uzdevumiem. 

4.3. Katras prakses noslēgumā maģistrantam jāsagatavo prakses atskaite - analītisks paveiktā 
uzdevuma apraksts ar pašnovērtējumu un izstrādātie dokumenti. 

4.4. Maģistrantam ir tiesības saņemt konsultācijas par arhīva prakses darba jautājumiem pie 
arhīva prakses vadītāja. Maģistranta pienākums ir iesniegt visus arhīva prakses atskaites 
materiālus arhīva prakses vadītājam viena mēneša laikā pēc pēdējās prakses darba dienas, 
reģistrējot tos katedrā. 
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5. Prakses novērtējums. 

Ņemot vērā to, ka prakses daļēji var tikt veiktas atvaļinājuma laikā, semestri paveiktās prakses 
novērtējums tiks veikts nākošā semestra sākumā pēc prakšu atskaišu saņemšanas un to 
izvērtēšanas. 
Prakses rezultātus vērtē komisija, kurā piedalās prakses vadītājs un vismaz vēl viens katedras 
vadītāja nozīmēts docētājs. Praksi vērtē kā diferencētu ieskaiti. 

6. Prakses konkrētie uzdevumi 

I. Profesionālā prakse (10 KP) 
a. Iepazīšanās ar citu arhīvu darbu, t.sk. speciālo un iespēju robežās privāto arhīvu darba 
īpatnībām. ( To var veikt vienlaicīgi ar kāda uzdevuma izpildi arhīvā vai grupā paplašinātas 
ekskursijas veidā. Atkarībā no iepazīšanās ilguma un maģistranta darba pieredzes var ieskaitīt 3 
KP) 
b. Fonda apraksta sastādīšana vai pārstrāde atbilstoši LVS 369 "Arhīviskais apraksts: 
Vispārīgie principi". (3 KP) 
c. Organizācijas dokumentu pārvaldības instrukcijas izstrāde. (3 KP) 
d Organizācijas dokumentu klasifikācijas shēmas izstrāde. (3 KP) 
e. Darbs ar skolēniem vai studentiem. (2 KP) 

Studējošajiem ar darba pieredzi institūciju 
arhīvā 

Studējošajiem ar darba pieredzi valsts 
arhīva 

Ar līgumu apstiprināta kāda no 
metodiskajos norādījumos minētajām 
prakses tematiskajām jomām jāizvēlas 
obligāti valsts arhīvā. 

Iesniedz darba devēja apliecinājumu (ar 
vērtējumu 10 ballu sistēmā) un pašanalīzi 
par pieredzi kādās no metodiskajos 
norādījumos minētajām prakses jomām. 
Atsevišķos gadījumos praksi var aizstāt ar 
studējošā reāli izstrādātu dokumentu vai 
teorētisku atziņu apkopojumu par kādu no 
arhīva darba virzieniem (rakstu, stenda 
referātu konferencē u.c). 

kopā prakses 10 KP kopā prakses 10 KP 
Prakse kādā no metodiskajos norādījumos 
minētajām prakses tematiskajām jomām 
jāizvēlas obligāti, veicot praksi arī citu 
institūciju arhīvos 

Prakse kādā no metodiskajos norādījumos 
minētajām prakses tematiskajām jomām vai 
darba devēja apliecinājums (ar vērtējumu 
10 ballu sistēmā) un pašanalīze par pieredzi 
kādās no metodiskajos norādījumos 
minētajām prakses jomām. 
Atsevišķos gadījumos praksi var aizstāt, 
piemēram, ar IT specializēto lietotņu 
izmantošanas praktikumu, arhīvpedagoģijas 
aktivitātēm u.c. 

II Pētnieciskā prakse (3KP) 

1. Prakse arheogrāfijā 
Analizēt vienu dokumentu krājumu vai dokumentu elektronisko publikāciju no 

arheogrāfijas viedokļa. 

2. Dažādu darba veidu procedūru veikšanas izvērtējums un procedūru aprakstu izstrāde pēc 
izvēles: 

• dokumentu reģistrācija; 
• apmeklētāju pieņemšana; 

3 



• izziņu sagatavošana (noteiktai izziņu grupai); 
• iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu reģistrācija un atbildes sagatavošana; 
• esības un fiziskā stāvokļa pārbaudes organizēšana; 
• dokumentu pieņemšana glabātavā; 
• dokumentu izsniegšana no glabātavas; 
• aktu par dokumentu atlasi iznīcināšanai saskaņošana; 
• lasītāju apkalpošana u.c. 

Procedūras aprakstu veidot atbilstoši ISO 9001 "Kvalitātes vadības sistēma: Prasības", ietverot: 
1. Mērķi un pielietojumu; 
2. Atsauces; 
3. Definīcijas; 
4. Procesu: 

a) procesa grafisko attēlojumu; 
b) procesa aprakstu; 
c) atbildīgo (par katru darba posmu). 

5. Dokumentus, kas veidojas šajā procesā, to paraugus. 

III Kvalifikācijas prakse (3KP) 
Vēlams izmantot tiem maģistantiem, kuri nav strādājuši valsts arhīvos. Pārējie studenti šo prakses 
laiku var izmantot papildus pilnveidojot savas darba iemaņas, īpaši elektronisko (digitālo) 
dokumentu apstrādē vai veicot pētniecisku darbu saistībā ar maģistra darba izstrādi. 

7. Prakses novērtēšanas kritēriji. 
A) kvantitatīvais - kredītpunktos. 

1) Iepazīšanās prakse ar atsevišķu uzdevumu īslaicīgu veikšanu tiek vērtēta pēc arhīvā 
pavadītā laika pildot prakses programmu: 1 nedēļa - 1 KP. 

2) Atsevišķu uzdevumu izpildi novērtē pēc metodiskajos norādījumos fiksētā vērtējuma KP. 
(Sk. Metodisko norādījumu 6. iedaļu.) Tie var tikt veikti paralēli savu barba uzdevumu 
veikšanai ilgākā laikā. 

B) Kvalitatīvais - 10 ballēs atkarājas no: 
1) Analitiski paveiktā prakses uzdevuma izpildes apraksta ar pašnovērtējumu. 
2) No tiešā prakses vadītāja vērtējuma 
3) Prakses atskaites konferencē veiktās prakses aizstāvēšanas (prezentācijas). 

Profesionālas maģistra studiju 
programmas "Arhtvniecība" direktors K.Počs 
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SADARBĪBAS LĪGUMS Nr. 3 ~f f 

Rēzekne 2013 .gada 30 . gffļjČi 

Rēzeknes Augstskola, Atbrīvošanas aleja 90, Rēzeknē, turpmāk tekstā «Augstskola", 
rektora Edmunda Teirumnieka personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rēzeknes Augstskolas Satversmi, 
no vienas puses, un 

Latvijas Nacionālais arhīvs, Šķūņu iela 11, Rīga, turpmāk tekstā „Arhīvs", tā direktores 
Māras Sprūdžas personā, kura darbojas uz Nolikuma pamata, no otras puses, abas kopā turpmāk 
sauktas „Puses" un katra atsevišķi „Puse", noslēdz šo līgumu par sekojošo: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Augstskola un Arhīvs vienojas par sadarbību augstākās profesionālās izglītības maģistra 
studiju programmas „Arhīvniecība" un augstākās akadēmiskās izglītības bakalaura studiju 
programmas „Vēsture" prakses organizēšanā un veikšanā. Puses vienojas, ka profesionālās 
prakses tiks veidotas saskaņā ar augstskolas izstrādātajām un ar Pušu saskaņotajām prakses 
programmām. 

2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

2.1. Augstskola apņemas: 
2.1.1. Studiju gada sākumā saskaņot ar Arhīvu prakšu grafiku un paredzamos prakses veidus. 
2.1.2. Nodrošināt informāciju par studējošo prakses veidiem, to dokumentāciju. 
2.1.3. Sniegt metodisko palīdzību prakšu norises pilnveidošanā. 
2.1.4. Informēt Arhīvu par potenciāliem zinātniskajiem pētījumiem informācijas un 

komunikācijas zinātņu jomā, ciktāl informācijas sniegšana nav pretrunā ar citiem 
līgumiem, ko noslēgusi Augstskola. Augstskola sniedz informāciju par gadījumiem, kas 
tai ir zināmi un kas tāsprāt varētu būt saistīti ar Arhīva darbības jomu. 

2.1.5. Informēt Arhīvu par Augstskolas rīkotajiem pasākumiem. 
2.1.6. Ar atvieglotiem nosacījumiem pēc iespējas ļaut Arhīvam izmantot Augstskolas 

Mūžizglītības centra un izdevniecības pakalpojumus, par ko puses vienojas atsevišķā 
līgumā. 

2.1.7. Savstarpēji vienojoties, veicināt un piedalīties Arhīva rīkotajos pasākumos: semināros, 
konferencēs un citās aktivitātēs, kā arī informēt par tiem savus sadarbības partnerus. 

2.1.8. Ar atvieglotiem nosacījumiem pēc iespējas ļaut Arhīva darbiniekiem piedalīties 
Augstskolas rīkotajās konferencēs, semināros u.tml. pasākumos. 

2.2. Arhīvs apņemas: 
2.2.1. Nodrošināt Augstskolas studentiem iespēju iziet profesionālo praksi Arhīva 

kompetentu darbinieku vadībā. 
2.2.2. Nozīmēt atbildīgo darbinieku profesionālo prakšu organizēšanai attiecīgajā Arhīva 

struktūrvienībā. 
2.2.3. Iepazīstināt studentu praktikantu ar Arhīva darba specifiku, studentam atbilstoši 

atspoguļojot to profesionālās prakses dienasgrāmatā. 
2.2.4. Ļaut studentiem iepazīt konkrētas Arhīva struktūrvienības darbību atbilstoši studiju 

programmas saturam un prasībām. 
2.2.5. Studiju procesā ar prakses vadītāja piekrišanu Jaut studējošajiem veikt Arhīva darba 

specifikas (aktualitāšu) izpēti un Arhīva darbinieku anketēšanu, intervēšanu u.c. 
aptaujas. 

2.2.6. Atļaut studentiem izmantot Arhīva fondus studiju noslēguma darbu sagatavošanai, ciktāl 
tas nav pretrunā ar Arhīvu likumu un citiem normatīvajiem aktiem. 



3. KONFIDENCIĀLA INFORMĀCIJA 

3.1. Puses vienojas, ka visa informācija, kas iegūta šī līguma darbības laikā ir konfidenciāla. 
3.2. Puses apņemas neizpaust konfidenciālo informāciju un nepieļaut tās nodošanu atklātībā 

bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 

4. LĪGUMA TERMIŅŠ 

4.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz 20^gada 30. Q/VHClf>4-
4.2. Ja puses vienojas līgums var tikt pagarināts uz nākošo periodu. ' 

5. CITI NOTEIKUMI 

5.1. Katrai pusei ir tiesības pārtraukt šo līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstveidā brīdinot par 
to otru pusi vienu mēnesi iepriekš. 

5.2. Grozījumi un papildinājumi, kas saistīti ar doto līgumu, ir spēkā tikai tajā gadījumā, ja 
noformēti rakstveidā un apstiprināti ar abu pušu parakstiem. 

5.3. Visi strīdi, kas rodas saistībā ar šo līgumu tiek risināti sarunu ceļā, ja Puses nevar tos 
atrisināt sarunu ceļā, strīdu izskatīšana notiek tiesā, saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem. 

5.4. Šis līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz divām lapām, kuriem ir vienāds 
juridiskais spēks. Katra puse saņem vienu šī līguma eksemplāru. 

6. PUŠU PARAKSTU UN REKVIZĪTI 

Augstskola 
Rēzeknes Augstskola 
reģ.Nr.90000011588 
Atbrīvošanas aleja 90, Rēzeknē, LV-4601 
Valsts kase 
Kods TRELV22 
Konts LV90TREL9150160000000 

Edmunds Teirumnieks 

Arhīvs 
Latvijas Nacionālais arhīvs 
Vienotais reģistrācijas Nr. 90009476367 
Juridiskā adrese: Šķūņu iela 11, Rīga 
Valsts kase 
Kods: TRELL V22 
Konts Nr. LV53TREL2220663003000 

rudža 



SADARBĪBAS LĪGUMS Nr. <tJtļš$ 
Rīga 2013.gada /4 . ļ-āui/ČĪ 
Rēzeknes Augstskola, Atbrīvošanas aleja 90, Rēzeknē, turpmāk tekstā «Augstskola", rektora 
Edmunda Teirumnieka personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par Rēzeknes Augstskolas 
Satversmi", no vienas puses, un Latvijas Nacionālā bibliotēka, K.Barona iela 14, Rīgā, 
turpmāk tekstā «Latvijas Nacionālā bibliotēka", direktora Andra Vilka personā, kas rīkojas 
saskaņā ar likumu „Par Latvijas Nacionālo bibliotēku", no otras puses, abi kopā saukti - Puses 
vai atsevišķi - Puse, noslēdz šo līgumu par sekojošo: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Augstskola un Latvijas Nacionālā bibliotēka vienojas par sadarbību augstākās 
profesionālās izglītības maģistra studiju programmas „Arhīvniecība" prakses organizēšanā 
un veikšanā. Puses vienojas, ka profesionālās prakses tiks veidotas saskaņā ar Augstskolas 
izstrādātajām un ar Latvijas Nacionālo bibliotēku saskaņotajām prakses programmām. 

2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

2.1. Augstskola apņemas: 
2.1.1. Studiju gada sākumā saskaņot ar Latvijas Nacionālo bibliotēku prakšu grafiku un 

paredzamos prakses veidus. 
2.1.2. Nodrošināt informāciju par studējošo prakses veidiem, to dokumentāciju. 
2.1.3. Sniegt metodisko palīdzību prakšu norises pilnveidošanā. 
2.1.4. Informēt Latvijas Nacionālo bibliotēku par potenciāliem zinātniskajiem pētījumiem 

informācijas un komunikācijas zinātņu jomā, ciktāl informācijas sniegšana nav pretrunā 
ar citiem līgumiem, ko noslēgusi Augstskola. Augstskola sniedz informāciju par 
gadījumiem, kas tai ir zināmi un kas varētu būt saistīti ar Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas darbības jomu. 

2.1.5. Informēt Latvijas Nacionālo bibliotēku par Augstskolas rīkotajiem pasākumiem. 
2.1.6. Ar atvieglotiem nosacījumiem pēc iespējas ļaut Latvijas Nacionālajai bibliotēkai 

izmantot Augstskolas Mūzizglītības centra un izdevniecības pakalpojumus, par ko Puses 
vienojas atsevišķā līgumā. 

2.1.7. Savstarpēji vienojoties, veicināt un piedalīties Latvijas Nacionālās bibliotēkas rīkotajos 
pasākumos: semināros, konferencēs un citās aktivitātēs, kā arī informēt par tiem savus 
sadarbības partnerus. 

2.1.8. Ar atvieglotiem nosacījumiem pēc iespējas ļaut Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
darbiniekiem piedalīties Augstskolas rīkotajās konferencēs, semināros u.tml. pasākumos. 

2.2. Latvijas Nacionālā bibliotēka apņemas: 
2.2.1. Nodrošināt Augstskolas studentiem iespēju iziet profesionālo praksi Latvijas 

Nacionālajā bibliotēkā kompetentu darbinieku vadībā. 
2.2.2. Nozīmēt atbildīgo darbinieku profesionālo prakšu organizēšanai attiecīgajā Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas struktūrvienībā. 
2.2.3. Iepazīstināt studentu praktikantu ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas darba specifiku, 

studentam atbilstoši atspoguļojot to profesionālās prakses dienasgrāmatā. 
2.2.4. Ļaut studentiem iepazīt konkrētas Latvijas Nacionālās bibliotēkas struktūrvienības 

darbību atbilstoši studiju programmas saturam un prasībām. 
2.2.5. Studiju procesā ar prakses vadītāja piekrišanu ļaut studējošajiem veikt Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas darba specifikas (aktualitāšu) izpēti un Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas darbinieku anketēšanu, intervēšanu u.c. aptaujas. 



2.2.6. Atļaut studentiem izmantot Latvijas Nacionālās bibliotēkas fondus studiju noslēguma 
darbu sagatavošanai. 

3. KONFIDENCIĀLĀ INFORMĀCIJA 

3.1. Puses vienojas, ka visa informācija, kas iegūta šī līguma darbības laikā ir konfidenciāla. 
3.2. Puses apņemas neizpaust konfidenciālo informāciju un nepieļaut tās nodošanu atklātībā 

bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 

4. LĪGUMA TERMIŅŠ 

4.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz 20^?.gada /7 . JUM/CUu. 
4.2. Ja puses vienojas līgums var tikt pagarināts uz nākošo periodu. " <J 

5. CITI NOTEIKUMI 

5.1. Katrai Pusei ir tiesības pārtraukt šo līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstveidā brīdinot par 
to otru Pusi vienu mēnesi iepriekš. 

5.2. Grozījumi un papildinājumi, kas saistīti ar šo līgumu, ir spēkā tikai tajā gadījumā, ja 
noformēti rakstveidā un apstiprināti ar abu Pušu parakstiem. 

5.3. Visi strīdi, kas rodas saistībā ar šo līgumu tiek risināti sarunu ceļā, ja Puses nevar tos 
atrisināt sarunu ceļā, strīdu izskatīšana notiek tiesā, saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem. 

5.4. Šis līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz divām lapām, kuriem ir vienāds 
juridiskais spēks. Katra Puse saņem vienu šī līguma eksemplāru. 

Rēzeknes Augstskola 
reģ.Nr.90000011588 
Atbrīvošanas aleja 90, Rēzeknē, LV-4601 

Edmunds Teirumnieks 

Latvijas Nacionāla bibliotēka 
Reģ.Nr. 90000057827 
Rīga, Ķ.Barona iela 14, LV-1423 

Andris Vilks 



6.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 

menedžments 

2    E Mg.prof. hist. viesdocente G.Gorbunova 

 Globālās komunikatīvās sistēmas un 

starpkultūru komunikācija 

 2 1  DI Mg.paed., Mg.hist. lektore V.Čakša  

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.Sprūdža 

 Profesionālā ētika   2  I Mg.paed., Mg.hist. lektore V.Čakša  

        

 Ierobežotā izvēle (5KP)       

 Autortiesības, administratīvās un pašvaldību 

tiesības arhīvista darbā 

  3*  DI Mg.soc.sc., Mg.iur. lektore I.Krampuža 

 Arhīvpedagoģija   2  I Mg.arhiv. vieslektore S.Romanovska 

 Projektu vadība    1  I Mg.philol. vieslektore I.Dukaļska 

 Lietišķā 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 specificēšana un modelēšana 

elektronisko dokumentu sistēmās 

  3  E Dr.sc. comp. profesors A.Teilāns 

 Digitāli arhīvi un arhīva dokumentu 

popularizēšanas 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 izveidošana 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 
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