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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 “Vēsture un filozofija” (turpmāk SV) attīstības stratēģija ir RA attīstības stratēģijas 

sastāvdaļa, 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 (2007–2013), 

darbības programma "Cilvēkresursi un nodarbinātība", "Uzņēmējdarbība un inovācijas", 

"Infrastruktūra un pakalpojumi" un to papildinājumi, Lisabonas stratēģija, Boloņas deklarācija 

(1999), Izglītības likums, Augstskolu likums, Valsts valodas likums, Izglītības attīstības 

pamatnostādnes (2007–2013), Mūžizglītības politikas pamatnostādnes (2007–2013), Mūžizglītības 

memorands, MK noteikumi (Nr. 265, 24.03. 2009), RA Satversme un citi iekšējie normatīvie akti, 

kā arī Rēzeknes pilsētas integrētās attīstības programma (2007–2013).  

Studiju virziena misija – balstoties uz Latvijas/Latgales vēstures avotiem un Rietumeiropas 

filozofijas teorijām, RA studiju procesā veicināt zinātniski pamatotu vēstures, politikas, kultūras, 

sociālo un ekonomisko procesu mijiedarbības pētniecību. 

Studiju virziena īstenošanas stratēģiskais mērķis – uzturēt reģiona sabiedrībā filozofiskās un 

akadēmiskās vēstures zinātnes vērtības, kas sekmē domāšanu, ļauj raudzīties uz vēstures norisēm 

inovatīvi, starpdisciplināri un sistēmiski, nostiprinot racionālu pieeju studiju procesa pētnieciskajā 

un augstskolas SV absolventu turpmākajā profesionālajā darbībā. 

Studiju virziena īstenošanas konkrētie mērķi: 

1. Izglītojot RA studiju virzienu studējošos valsts kultūras un sociālajām vajadzībām, 

nodrošināt visu fakultāšu īstenotajās studiju programmās filozofijas, ētikas, loģikas, vēstures, 

etnogrāfijas, kulturoloģijas problēmu studijas, rosinot pievērsties Eiropas, Latvijas un 

Latgales reģiona vēstures norišu zinātniskai pētniecībai, kas balstīta uz arheoloģijas, 

antropoloģijas, etnoloģijas, reliģijas, mākslas, socioloģijas, kultūras vēstures u.c. avotiem. 

2. Īstenojot akadēmiskā bakalaura studiju programmu “Vēsture”, iesaistīt studējošos reģiona 

vēstures pētniecisko projektu realizēšanā, komunikācijā ar sabiedrību, kultūras politikas 

veidotājiem, reģiona pašvaldībām, NVO un profesionālajām apvienībām. 
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3. Balstoties uz jaunākajām humanitāro zinātņu produktu komercializācijas iespējām un jauno 

radošo industriju attīstības tendencēm, popularizēt RA lomu nacionālāskultūras mantojuma 

saglabāšanā. 

Uzdevumi: 

 zinātniskā darbība, kā arī zinātniskās kvalifikācijas iegūšana, paaugstināšana un 

pilnveidošana vēstures, filosofijas, muzeoloģijas, arhīvniecības nozarēs un apakšnozarēs; 

 reģionālo un  nacionālo zinātnisku pētījumu projektu un programmu īstenošana; 

 zinātnisko ekspedīciju organizēšana un iegūto mutvārdu vēstures (arheoloģisko, 

antropoloģisko, etnogrāfisko) u. c. materiālu krāšana, saglabāšana un to izmantošanas 

nodrošināšana zinātniski pētnieciskajam darbam; 

 līdzdalība zinātniskos semināros, konferencēs, kongresos un citos pasākumos, apliecinot  

jaunākos sasniegumus vēstures zinātnē un nodrošinot RA publicitāti;  

 studējošo un docētāju mobilitātes un konkurētspējas sekmēšana pētniecībā un izglītojošajā 

darbībā; 

  RA u.c. zinātnisko institūtu, izdevniecību, valsts vai pašvaldību, individuālo komersantu 

pasūtījumu un līgumdarbu īstenošana. 

Studiju virziena attīstības stratēģija tādējādi paredz studiju virziena nodrošināšanas un 

pētniecības procesu attīstību, resursu pārvaldības attīstību, iekšējās kvalitātes nodrošināšanas un 

komunikācijas kultūras pilnveidi, personāla sadarbību ar Latvijas un ārvalstu akadēmisko 

sabiedrību, valsts pārvaldes institūcijām un sociālajiem partneriem. 

 

1. Perspektīvais novērtējums no LR interešu viedokļa 

LR Nacionālās attīstības plāna galvenais ekonomiskais mērķis ir sekmēt līdzsvarotu un 

ilgtspējīgu valsts attīstību un nodrošināt Latvijas konkurētspējas palielināšanos. LR Ekonomikas 

ministrijas informatīvais ziņojums (13.06.2011), prognozējot darbaspēka pieprasījumu, augstākās 

izglītības jomai kā vienu no prioritātēm izvirza studiju virzienus, kas saistīti ar nacionālās identitātes 

saglabāšanu. IZM, Latvijas Rektoru padomes, Augstākās izglītības padomes, LatvijasDarba devēju 

konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Latvijas Studentu apvienību 

pārstāvjunoteiktais vietu skaits RA studiju virzienam „Vēsture un filozofija”, atbilst šajā ziņojumā 

paredzētajai Letonikas prioritātei un budžeta vietas ir piepildītas. Vienlaicīgi RA piedāvātais studiju 

vierziens atbilst arī ES Nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” ietvaros Labklājības 

http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.em.gov.lv%2Fimages%2Fmodules%2Fitems%2FEMZino_130611_ar_pielik.pdf&ei=5_WlUM2qKquN4gS0x4GIBw&usg=AFQjCNHpGfhHXzU8k4UnoilhJ4AHeneRiQ&cad=rja
http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.em.gov.lv%2Fimages%2Fmodules%2Fitems%2FEMZino_130611_ar_pielik.pdf&ei=5_WlUM2qKquN4gS0x4GIBw&usg=AFQjCNHpGfhHXzU8k4UnoilhJ4AHeneRiQ&cad=rja
http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.em.gov.lv%2Fimages%2Fmodules%2Fitems%2FEMZino_130611_ar_pielik.pdf&ei=5_WlUM2qKquN4gS0x4GIBw&usg=AFQjCNHpGfhHXzU8k4UnoilhJ4AHeneRiQ&cad=rja
http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.em.gov.lv%2Fimages%2Fmodules%2Fitems%2FEMZino_130611_ar_pielik.pdf&ei=5_WlUM2qKquN4gS0x4GIBw&usg=AFQjCNHpGfhHXzU8k4UnoilhJ4AHeneRiQ&cad=rja
http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.em.gov.lv%2Fimages%2Fmodules%2Fitems%2FEMZino_130611_ar_pielik.pdf&ei=5_WlUM2qKquN4gS0x4GIBw&usg=AFQjCNHpGfhHXzU8k4UnoilhJ4AHeneRiQ&cad=rja
http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.em.gov.lv%2Fimages%2Fmodules%2Fitems%2FEMZino_130611_ar_pielik.pdf&ei=5_WlUM2qKquN4gS0x4GIBw&usg=AFQjCNHpGfhHXzU8k4UnoilhJ4AHeneRiQ&cad=rja
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ministrijas detalizētas darbaspēka un darba tirgus tautsaimniecības sektoru izpētē secinātajam, ka 

par prioritāti jāizvirza izglītotu un radošu cilvēku nodrošināšana, uzņēmumu tehnoloģiskās izcilības, 

kā arī zinātnes un pētniecības attīstības jomās visos valsts reģionos. Labklājības ministrijas 

apkopotie dati liecina, ka no Latgales reģiona bezdarbniekiem 12% ir vecumā 15-24 gadi (jaunieši). 

Pēc vidējās izglītības ieguves nespējot atrast vietu darba tirgū, daļašādu jauniešu ik gadu izvēlas 

pilna laika studijas arī RA studiju virziena „Vēsture un filozofija” akadēmiskā bakalaura studiju 

programmā „Vēsture”. Ņemot vērā studējoso skaita samazināšanos, kā arī studiju virziena „Vēsture 

un filozofija” īstenojošo ausgstkolu skaitu, RA uzskata par nelietderīgu turpināt studiju virziena 

„Vēsture un filozofija” īstenošanu Rēzeknes Augstskolā.  

2. Studiju virziena attīstības plāns  

Virziena pārvaldes darba un vadības pamatā ir koleģialitātes princips stratēģisku lēmumu 

pieņemšanā un individuālās atbildības princips par darba pienākumiem. Studiju virziena attīstību 

koordinā studiju virziena padome, kas nosaka turpmākās attīstības un pētnieciskās darbības 

pamatprincipus, ievērojot:  

 augstskolas attīstības stratēģiju, tradīcijas un attīstības tendences; 

 akadēmiskā personāla un sociālo partneru mijiedarbības tendences; 

 studiju virziena atbilstību laikmeta aktualitātēm, tā realizētāju spēju uztvert un fleksibli 

atsaukties uz piedāvātajiem izaicinājumiem; 

 Latvijas valstiskās attīstības intereses, kas ietvertas nacionālo kultūras vērtību saglabāšanas 

un pētniecības prasībās. 

Nr. 

p.k.  

Darbības virziens  Plānotie rezultāti Izpildes 

termiņš 

1. Studiju virziena kvalitātes pilnveide Jaunu speciālistu piesaiste 2012 - 2020 

1.1. Akadēmiskā personāla atlases un 

kvalifikācijas nodrošināšna,piesaistot 

perspektīvus zinātņu nozarudoktorus 

  

1.1.1. vēsturē Dr. hist. Kaspars Zellis 2011./2012 

 arheoloģijā Dr. hist. Antonija Vilcāne 2011./2012 

1.1.2. filozofijā  Dr. phil. Ineta Kivle 2013/2014 

2. Studiju satura pilnveide un attīstība   

2.1. Lietišķās vēstures moduļu papildināšana, 

sadarbība ar nozaru profesionāļiem 

Iegūts akreditācijas komisijas 

lēmums par studiju programmas 

nosaukuma maiņu (Nr. 290 

pieņemts 2014.gada 26. 

februārī); tiek gatavots licences 

2014.g. 
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pieteikumsstudiju programmas 

„Lietišķā vēsture” pārejai uz 

Informācijas un komunikācijas 

zinātņu virzienu.  

 muzeoloģija MA Maija Upeniece 2011./2012 

 arhīvniecība Dr. hist. Aleksandrs Ivanovs 2011./2012 

  Mg.arhīvn. Katrīna Abricka 2011./2012 

 bibliotēkzinātnes Dr. phil. Ineta Kivle 2012./2013 

3. Sadarbība ar darba devējiem, 

sabiedriskajām organizācijām, 

pašvaldībām u.c., lietišķo pētījumu 

veikšanā 

 2014 - 2020 

3.1. ar Rēzeknes Tūrisma informācijas centru 

un Rēzeknes kultūrvēstures muzeju  

Pilsētas sabiedriskā transporta 

pieturas vietu vizuālais 

noformējums  

2014 

3.2. ar Rēzeknes pilsētas domi (arhitektu, 

Pieminekļu aizsardzības pārvaldi u.c. 

struktūrvienībām) 

Informācijas plāksnes un 

informatīvie stendi pilsētas 

tūrisma maršrutos 

2015  

3.3. ar Rēzeknes Politiski represēto klubu  Dzīvesstāstu fiksēšana un 

izmantošana studējošo 

zinātniskajospētījumos  

2013-2020 

4. Studiju infrastruktūras pilnveidē Renovētā studiju korpusa 

nodošana ekspluatācijā 

2013. 

4.1. IT nodrošinājums e-studijas u.c. elektronisko 

tehnoloģijas auditorijās 

2013-2020 

5. Studiju virziena darbības pārtraukšana  Izveidota jauna akadēmiskā 

bakalaura studiju programma 

“Lietišķā vēsture” studiju 

virzienā “Informācijas un 

komunikācijas zinātnes”. 

Ar 2015./ 

2016.studiju 

gadu  

 

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

4.1. Darba un izglītības tirgus novērtējuma rezultāti par darbavietu pieejamību studiju 

programmu absolventiem 

2012./2013. studiju gadā akadēmiskā bakalaura studiju programmu „Vēsture” absolvēja deviņi 

studējošie, no viņiem studijas maģistratūrā turpina trīs (A. Bondars– LU, G. Nagle un A. Ozoliņa –

DU), pieci absolventi (R. Šakalovs, G. Pudnika, I. Karakone, M. Aivars, I. Selecka) ir veiksmīgi 

iekļāvušies darba tirgū; viens absolvents – M. Žogota – ir izvēlējies militāro karjeru). 

2013./2014.g. studiju programmu absolvēja 5 studējošie: Valērija Škaļikova, Dāvis Veckalniņš un 

Sandis Zaķis turpina studijas RA profesionālā maģistra studiju programmā „Arhīvniecība”; Andris Kovtuns 

un Vadims Maksimovs ir iekļāvušies darba tirgū.  
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4.2. Darba devēju aptaujas rezultāti 

Darba devēju aptauja tiek organizēta katra studiju gada noslēgumā, izlases veidā izsūtot aptaujas 

anketas uz absolventu darba devēju e-pasta adresēm. Sadarbību ar darba devējiem ilustrē arī 

studējošo prakšu nodrošināšana (skat. 5. pielikumu), jo daļai no studiju programmas absolventiem 

tiek piedāvāts darbs institūcijā, kur viņš sevi ir pozitīvi apliecinājis prakses laikā. Pēc praksēm darba 

devēji izsniedz studējošo raksturojumus, kuros izvērtē praktikanta kompetenci. 

Iepriekšējo gadu absolventu darba devēji tiek noskaidroti un aptaujāti nākamā studiju gada sākumā. 

Studiju programmas direktora izveidotajā aptaujas anketā ir iekļauti jautājumi (skat. 4.4. pielikumu), 

kas darba devējam ļaujizvērtēt jauno speciālistu zināšanas, prasmes un profesionālo kompetenci.  

Darba devējus, kas pārstāv muzejus un arhīvus, vieno vēlme pieņemt darbiniekus, kuriem piemīt 

zināšanas nozarē, augsta atbildība un pozitīva attieksme pret darbu, novada kultūrvēstures vēstures 

pārzināšana, inovatīvas idejas, datorprasmes, projektu rakstīšanas un ieviešanas prasmes, kā arī 

izpratne par lietvedības prasībām. 

2012./2013. studiju gadā ir apkopoti20 aptaujas ankešu rezultāti, kas liecina, ka darba devēji augsti 

vērtē studiju programmas absolventuvispusīgās zināšanas vēsturē un kultūras vēsturē, atzīst, ka 

viņiem piemīt labas komunikācijas iemaņas, atvērtība inovācijām un IT lietošanas prasmes.  

 

Zināšanas, prasmes,  

Kompetences 

Ļoti augsts 
 

 

Augsts Apmierinošs 
 

Zems 
 

Ļoti zems 
 

Nevaru  

novērtēt 

Intereses un zināšanas 

vēsturē un kultūras 

vēsturē 

 18 2    

Atvērtība inovācijām 

un jaunu darba 

uzdevumu veikšanai 

 19 1    

Lietotāju, apmeklētāju 

apkalpošana 
  20    

Darbs ar elektronisko 

katalogu un 

datubāzēm 

3 17     

Darbs ar fondu/ 

krājuma materiāliem 
6 14     

Inovāciju un jaunu 

sadarbības ar 

sabiedrību formu/ 

pakalpojumu ieviešana 

 15 5    

Komunikācijas 

prasmes, saskarsme ar 

kolēģiem 

 18 2    
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Atbildība par 

uzticētajiem 

pienākumiem, prasme 

strādāt patstāvīgi 

9 11     

Prasme prezentēt un 

argumentēt savu 

viedokli 

 16 4    

Spēja plānot un 

organizēt darba laiku 
3 6 11    

Nozares normatīvo 

dokumentu 

pārzināšana 

  20    

Projektu izstrāde un 

vadība 
 13    7 

Vēlme apgūt jaunas 

zināšanas un pielietot 

tās praksē (kursu 

apmeklēšana, tālākās 

studijas) 

 13 4   3 

Svešvalodu zināšanas   20    

Datorprasme  

 

20     

Citas (kādas?)       

 

Darba devēji iesaka studiju programmas saturā iekļaut arī pedagoģijas pamatus, jo tas ir aktuāli, 

iesaistoties muzeju un arhīvu izglītojošajās programmās, kā arī saskarsmē ar apmeklētājiem. No 

2014./2015. studiju gada programmā ir iekļauts kurss „Vēstures didaktika”.  

Lai  iegūtā izglītība  iespējami vairāk atbilstu muzeju un arhīvu specifikai un būtu vērsta 

uz nākotnes perspektīvām, ieviešot jaunus studiju kursus, darba devēji iesaka brīvās vai daļēji brīvās 

izvēles daļā censties ieviest tādus kursus, kas sekmē iekļaušanos darba tirgū.Jauno vēsturnieku 

lietišķo prasmju nodrošināšanā augstskolas studiju procesā darba devēji iesaka vislielāko uzmanību 

pievērstsiespējami dziļām un plašām pētniecības darba iemaņām, prasmei izteikt savus spriedumus 

un analītiskus secinājumus,tostarp:  

 prasmei strādāt ar orģinālavotiem, ne tikai interneta resursiem,  

 izmantot muzeja krājuma materiālus kā vienu no pētniecības darba avotiem,  

 pagarināt muzeja prakses laiku, jo tādi muzeja produkti kā izstādes, ekspozīcijas, 

monogrāfijas – veidojas tieši zinātniskā darba un pieredzes rezultātā, 

 iekļaut pedagoģijas pamatus, jo tas ir aktuāli, iesaistoties arhīvu izglītojošajās programmās, 

un  saskarsmē ar apmeklētājiem.  
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  brīvās vai daļēji brīvās izvēles daļā ieviest kursus, kas sekmē 

digitalizācijas, digitālo projektu veidošanas prasmes(kopš 2014./2015. g. studiju programmā 

iekļauts kurss”Vēsturiskā mantojuma digitalizācijas projekti”),  

 iespēju robežās piedāvāt kursus komunikācijas  un mārketinga praktisko iemaņu 

veidošanai(kopš 2014./2015. g. studiju programmas obligātajā daļā ir iekļauti sekojoši kursi: 

Informācijas dienesti un centri, Ievads komunikāciju teorijās, Komunikācijas tehnoloģijas) 

 vēlams akcentēt arī ekonomikas un vadībzinātnes pamatjautājumus. 

Atgriezenisko saikni ar darba devējiem kopš 2012./2013. studiju gada sniedz arī mutvārdu vēstures 

ekspedīcijas materiāli (skat. 5.4. pielikumu), kuros bijušie studenti, kas iekļāvušies arhīvu, muzeju, 

mācību iestāžu un valsts pārvaldes institūciju darbā stāsta par studiju rezultātā iegūto prasmju un 

iemaņu noderīgumu viņu karjeras izaugsmē, tostarp arī darba devēju statusā. Kopumā darba devēju 

aptaujas rezultāti pilnībā atspoguļo realitāti Latvijas un Eiropas darba tirgū. Pieprasījums pēc 

vēstures speciālistiem ir noturīgs, tomēr ir jāatzīst, ka muzeju un arhīvu speciālistu valsts noteiktais 

atalgojums ir pārāk zems, lai pievilinātu jauniešus, tāpēc viņi iesaistās arī citu nozaru piedāvātajā 

darba tirgū, izvēloties nevis izglītībai atbilstošu, bet gan labāk atalgotu darbu.  

 

5.Studiju virziena SVID analīze 

 

Siprās puses  Vājās puses 

RA ir moderna studiju bāze, pietiekošs 

intelektuālais potenciāls un mūsdienu prasībām 

atbilstošs materiāli tehniskais nodrošinājums, lai 

radītu jaunas un objektīvas, lietišķos pētījumos 

izmantojamas vēstures un filozofijas zināšanas, 

veiktu to popularizāciju un sekmētu studiju 

virziena ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju:  

virziena realizēšanā ir iesaistīti LUzinātnisko 

institūtu un akadēmiskā personāla pārstāvji un 

sabiedrībā zināmi Latgales reģiona pētnieki, kuri 

piedalās dažādu projektu īstenošanā; 

virziena realizētājiem ir stabila un rezultatīva 

sadarbība ar LU un DU vēstures pētniekiem. 

SV akadēmiskais personāls piedalās 

starptautiskos projektos, konferencēs un 

simpozijos; 

aktīvi publicē zinātniskas monogrāfijas un citus 

savu pētījumu rezultātus; 

nodrošina vēstures bakalauru un arhīvniecības 

maģistru, kā arī citu RA izglītības virzienu 

studējošo studiju un bakalaura darbu vadīšanu;  

Vēlētā akadēmiskā personāla nepietiekamība, 

viesdocētāju dominante studiju virziena 

realizēšanā. 

Zinātnieku finansējuma nestabilitāte un 

akadēmiskā personāla atalgojuma zemā 

konkurētspēja, kas neveicina ārzemju speciālistu 

ieinteresētību un iesaistīšanos studiju virziena 

realizēšanā.  

Ierobežotas savu pētījumu popularizēšanas 

iespējas, jo ierobežotā finansējums ietvaros RA 

Izdevniecībā publicē nelielus metienus, bet 

potenciālajiem lasītājiem un pasūtītājiem 

(skolas, bibliotēkas) ir zema pirktspēja. 

Nepietiekama jaunāko teorētisko atziņu, 

pētniecisko pieeju un mūsdienu zinātniski 

tehnoloģisko metožu izmantošana pētījumos. 

Akadēmiskā personāla (vecākās paaudzes) 

nepietiekamais svešvalodu zināšanas līmenis. 
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visos RA studiju virzienos nodrošina filozofijas, 

estētikas, loģikas,ētikas/profesionālās ētikas, kā 

arī kultūras vēstures un politikas studiju kursus 

Iespējas  Draudi 

SV personāla spēja un vēlme piedāvāt 

kvalitatīvi jaunus studiju kursus.  

Sadarbība ar reģiona skolām, skolēnu 

zinātniski pētniecisko darbu metodoloģijas 

nodrošināšanā. 

Sadarbība ar LU pārejā uz lietišķās vēstures 

studiju programmas īstenošanu 

Skolu, pašvaldību, NVO vēstures pētniecisko 

pasūtījumu veikšanas nodrošināšana. 

Plašāka iesaistīšanās RA un citu augstskolu 

pētnieciskajos projektos. 

Sadarbība ar ES valstu universitātēm lietišķās 

vēstures studiju programmas īstenošanā 

Vienotas reģiona vēstures studiju 

programmas izstrāde un realizācijā. 

Baltijas valstīm kopējas lietišķās vēstures 

maģistra studiju programmas izveide.  

Valsts ekonomiskā situācija negatīvā ietekmeuz 

vēstures zinātnes attīstības stabilitāti, 

neprognozējams ir studiju virziena iespējamais 

finansējums. 

      Pastāv reāla iespēja zaudēt daļu no 

piesaistītā, bet nevēlētā (visaugstāk 

kvalificētākā) akadēmiskā personāla. 

Studiju virziena realizēšanas pārtraukšanas 

iespējamība ilgtermiņā apdraud ne tikai 

studējošo studiju virziena izvēli un akadēmiskā 

personāla nodarbinātību, bet arī vēstures 

zināšanās balstītas sabiedrības pastāvēšanu 

Latgales reģionā. 

Studējošo skaita samazināšanās un atbirums.  

 

 

 

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. 

Studiju virziena „Vēsture un filozofija” iekšējās kvalitātes nodrošināšana sistēma balstās uz RA 

2005. gadā izstrādāto „Studiju kvalitātes vadības sistēmu” (http://www.ru.lv/ studijas/studiju kvalitates 

vadibas sistema/). 

Galvenie studiju virziena iekšējās kvalitātes aspekti ir:  

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

Studiju virziena pārvaldību nodrošina Vēstures un filozofijas SV padome, kurā ietilpst:  

 akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Vēsture” direktore Valda Čakša, 

 Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes dekāne Veronika Korkla, 

 asociētais profesorsVladislavs Malahovskis, 

 Rēzeknes zonālā arhīva direktors Ivo Sutins, 

 Latgales kultūrvēstures muzeja direktore Anastasija Strauta, 

 Rēzeknes pilsētas domes sabiedrisko attiecību un reklāmas speciāliste, akadēmiskā bakalaura 

studiju programmas ”Vēsture” absolvente Maija Upeniece, 

 akadēmiskā maģistra studiju programmas „Lietišķā vēsture” 3.kursa students Kaspars 

Strods;  

 absolvente, LU docente Dr.hist Inese Runce, 

 absolvente, Latvijas muzeju asociācijas prezidente Ineta Zelča-Sīmansone. 

Galvenās Studiju virziena padomes funkcijas ir analizēt studiju virziena attīstības gaitu, izvērtēt 

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

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

programmu pašnovērtējuma ziņojumus, ierosināt būtiskas izmaiņas virzienam atbilstošajās studiju 

programmās.  

Studiju virziena īstenošanas atgriezeniskā saikne tiek nodrošināta, aptaujājot par 

būtiskākajiem studiju virziena īstenošanas jautājumiem virzienam atbilstošās studiju programmas 

studējošos, absolventus un darba devējus (skat. 4. pielikumu). Studējošo un darba devēju aptaujas 

reglamentē RA Studiju padomes lēmumi par studiju programmu pašnovērtējuma sagatavošanas 

kārtību (4.2. pielikums), papildus tām par studiju programmas kvalitāti rūpējoties arī studiju 

programmas direktors un studiju kursu docētāji savu kursu ietvaros var izmantot pašu izstrādātas 

aptaujas.  

Absolventu aptaujas tiek rīkotas centralizēti, būtiskākie to rezultāti tiek izskatīti 

struktūrvienībās un ņemti vērā, lemjot par studiju virzienam atbilstošo studiju programmu tālāko 
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pilnveidošanu. Par studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kvalitātes principiem sk. 

turpmāk.  

 

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. Studiju virziena “Vēsture un filozofija” pieejamie 

finanšu resursi:  

Ieņēmumu veids 

2012.gads, 

LVL 

2013.gads, 

LVL 

2014.gads, 

EUR 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 27 185 27 185 38 733 

Studiju maksas ieņēmumi  630 315 0 

ERASMUS LLP projekts 4 967 4 660 4 050 
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ES struktūrfondu finansējums 27 736 0  0 

KOPĀ 60 518 32 160 42 783 

 

7.2. Studiju virziena materiāltehniskais nodrošinājums 

7.2.1.Bibliotēkas resursi 

RA bibliotēka atrodas Atbrīvošanas alejā 115, k-4., kur lietotājiem ir iespēja izmantot lasītavu un 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

1.att. Bibliotēkas krājuma sadalījums pa nozarēm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.att. Bibliotēkas krājuma sadalījums pa valodām 
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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. 

 

Humanitāro zinātņu nodrošinājums ar grāmatām (eksemplāru skaits): 

9. Ģeogrāfija. Biogrāfijas. Vēsture – 4081 eks. Tai skaitā: 930. Vēstures zinātne. Vēstures 

palīgdisciplīnas (klasificē arī arhīvniecību) – 187 eks. 

908. Novadpētniecība – 401 eks. 

91. Ģeogrāfija – 688 eks. 

069. Muzeji. Kolekcijas – 31 eks. 

316.77. Komunikācijas socioloģija – 47 eks. 

658. Menedžments – 177 

1. Filozofija. Psiholoģija – 4127 

2. Reliģija. Teoloģija – 427 

3. Sabiedriskās zinātnes – 17605 eks. 

Tai skaitā: 

31. Demogrāfija. Socioloģija. Statistika - 1795 

33. Ekonomika – 6446 

34. Tiesības. Juridiskas zinātnes – 3167 

http://www.mybrary.ru/
http://www.tandfebooks.com/
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37. Izglītība – 4994 

Citu zinātņu nodrošinājums ar grāmatām (eksemplāru skaits): 

001.8 Vispārīgā metodoloģija. Pētījumu, meklējumu un diskusiju zinātniskās un tehniskās metodes - 

52 eks. 

01 un 02 Bibliogrāfija un Bibliotēkas. Bibliotēkzinātne - 60 eks. 

30 Sabiedrisko zinātņu teorija un metodes - 57 

338.48 Tūrisma ekonomika - 770 

651 Lietvedība - 345 

2013./2014. studiju gadā iegūtās grāmatas (eks. skaits): 

9.Ģeogrāfija. Biogrāfijas. Vēsture – 44 eks. Tai skaitā: 930. Vēstures zinātne. Vēstures 

palīgdisciplīnas (klasificē arī arhīvniecību) – 1 eks. 

908. Novadpētniecība – 2 eks. 

91. Ģeogrāfija – 11 eks. 

069. Muzeji. Kolekcijas – 0 eks. 

316.77. Komunikācijas socioloģija – 2 eks. 

658. Menedžments – 1 

1. Filozofija. Psiholoģija - 33 

2. Reliģija. Teoloģija – 6 

3. Sabiedriskās zinātnes – 452 eks. 

Tai skaitā: 

31. Demogrāfija. Socioloģija. Statistika - 39 

33. Ekonomika – 180 

34. Tiesības. Juridiskas zinātnes – 83 

37. Izglītība - 145 

001.8 Vispārīgā metodoloģija. Pētījumu, meklējumu un diskusiju zinātniskās un tehniskās metodes - 

1 eks. 

01 un 02 Bibliogrāfija un Bibliotēkas. Bibliotēkzinātne – 0 

30 Sabiedrisko zinātņu teorija un metodes – 0 

338.48 Tūrisma ekonomika – 17 

651 Lietvedība - 14 

7.2.3. Studiju virziena nodrošināšana2013./2014. studiju gadā (pieejamās telpas, 

datortehnika u.c.iekārtas:  
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Studiju process notiek Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115 (kadastra numurs 21000040905001), 

mācību korpuss ir valsts nozīmes vēsturiskā ēka, kurā no 2007. gada aprīļa līdz 2013. gada 

novembrim noritēja rekonstrukcijas darbi.Rekonstrukcijas izmaksas sastādīja 6 350 966.97 EUR 

Ēkas kopējā platība pēc rekonstrukcijas ir 4475.10 kv.m., tajā izvietotas auditorijas, docētāju darba 

telpas, katedras, administrācijas un vispārējā personāla darba kabineti, studējošo pašpārvaldes un 

atpūtas telpas, aktu zāle, darbojas kafejnīca. 

Ēka ir mūsdienīgs dizains, tā iraprīkota ar drošu signalizācijas, ventilācijas un ugunsdrošības 

sistēmām. Auditorijās ir ierīkota mācību procesa specifikai atbilstoša apgaismošana, modernas logu 

aptumšošanas sistēmas, kas atbilst daudzveidīgo IT un tehnisko mācību līdzekļu izmantošanas 

specifikai. Auditorijās, katedrās un docētāju darba telpās irir interneta pieslēgums, ir iegādātas 

jaunas mēbeles, kas atbilst mūsdienu dizaina jaunākajām tendencēm.  

Studiju procesa un darba nodrošināšanai Rēzeknes Augstskolā pēc rekonstrukcijas (2013.g. b.) ir 

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 

 

Studiju procesa nodrošināšanai tiek izmantoti arī docētāju portatīvie datori, iepriekš iegādātie  

multimediju projektori (4), magnetofoni (18), videomagnetofoni (10), televizori (11), kopēšanas 

iekārtas (13), grafoprojektori (11), videokameras (4), skeneri, printeri, fotokameras, videomontāžas 

plates u.c. ierīces. 

 

 

8. Sadarbība Latvijā un ārzemēs studiju virziena ietvaros 

 

  Sadarbība izpaužas vairākos virzienos: pirmkārt,piesaistot citu Latvijas augstskoludocētājus 

un LR ZA institūtu vadošos pētniekus specifisku, bet citos studiju virzienos nepieprasītu vēstures 

zinātnes jomām atbilstošu studiju kursu nodrošināšanā (H.Soms – DU, A. Vilcāne – LR ZA 

Arheoloģijas institūts, K. Zellis – ZA Vēstures un folozofijas institūts); otrkārt, sagatavojot 
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studējošos maģistra studiju turpināšanai LU un DU; treškārt, regulāri iesaistoties citu Latvijas 

augstskolu, zinātnisko institūciju, kā arī citu valstu rīkoto starptautisko konferenču sekciju darbā un 

publicējot savu pētījumu rezultātus organizētāju zinātniskajos izdevumos (Skatīt. p. 12., 13., 16), 

ceturtkārt, organizējot studentu zinātnisko konferences „Mēs laika, telpā, attīstībā”.Šīs konferences 

mērķis ir rosināt studentus pievērsties zinātniskajai darbībai un novērtēt zinātnisko aktivitāšu nozīmi 

mūsdienās, sniegt studējošajiem iespēju prezentēt un publicēt veikto pētījumu rezultātus, kā arī 

apgūt kolēģu pieredzi un jaunākās pētniecības tendences, diskutējot gan ar bakalaura, gan maģistra 

studiju līmeņa referentiem.2013. gada 10. un 12.maijā notika RA 16. zinātniskā studentu 

konference,Vēstures sekcijas darbā piedalījās 11 RA akadēmiskā bakalaura studiju programmas 

„Vēsture” studenti, viens LU maģistrants un viena DU maģistrante. Kultūras vēstures sekcijas darbā 

piedalījās seši DU maģistranti, no kuriem trīs – sekcijas vadītāja Zane Butlere, konferences 

dalībnieces Evita Silajāne un Natālija Grigorjeva ir RA akadēmiskā bakalaura studiju programmas 

„Vēsture” absolventes. Studiju virziena docētāji piedalās gan sekciju darbā, gan arī iesniegto rakstu 

recenzēšanā un krājuma sastādīšanā.  

2014.gada maijā konferences sekciju darbā piedalījās Pleskavas universitātes, DU un LU bakalaura 

un maģistra studiju programmu pārstāvji. RA studiju programmu „Vēsture” pārstāvēja L. Sondore, 

J. Lemps, G. Vītola, K. Strods, A. Bīriņa, R. Ābelniece.  

Akadēmiskā personāla un studējošo sadarbība tiek īstenota arī ERASMUS mobilitātes programmas 

ietvaros. Visciešākā sadarbība ir izveidojusies ar Šauļu Universitāti, kur arī 2013./2014. Gadā 

studēja divi Vēstures un filozofijas virziena studējošie (skatīt p. 16.3.). 

Akadēmiskā personāla apmaiņā 2013./2014. studiju gadā (outgoing)piedalījās sekojoši Vēstures un 

filozofijas virziena docētāji:  

 asociētais profesors Vladislavs Malahovskis (Kauņas Universitāte, 2014.g. maijs), 

 vadošais pētnieks Ingars Gusāns (Kauņas Universitāte, 2014.maijs),  

 lektors Pēteris Kivrāns(Utenas koledža,2014. g.aprīlis-maijs), 

 vieslektore Iveta Dukaļska(Kauņas Universitāte, 2014.g. maijs 

 metodiķe Olga Karacejeva (Utenas koledža, 2014.g. aprīlis-maijs. 

 

Citu valstu akadēmiskā personāla vieslekcijas (ingoing) RA Humanitāro un juridisko zinātņu 

fakultātē: 

 Magda Doering, Greifsvaldes Universitāte, 2013.g.novembris 

 Džuljeta Maskuliuniene, Šauļu Universitāte, 2013.g. novembris 
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 Viktoras Žemciugovas, Utenas Koledžas, 2014.g.aprīlis 

 Vitalija Skeruviene, Kauņas (Kauno) koledža, 2013.g.septembris 

 Alfonsas Motuzas, Kauņas Universitāte, 2013.g.novembris 

 

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

iegūstamo grādu vai profesionālo kvalifikāciju 

 

 

10. Studiju programmas atbilstība LR un RA attīstības stratēģijai 

Studiju programma veidota, balstoties uz ES, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa 

stratēģiskajiem dokumentiem un LR normatīvajiem aktiem, kas ir RA attīstības stratēģijas (2008. – 

2015.) pamatdokumenti (skatīt RA mājas lapā: www.ru.lv).  

Studiju programmas atbilst Augstskolu likuma pantos (55., 56., 57., 58., 59.) noteiktajām 

prasībām, Ministru kabineta noteikumiem Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju, kā arī 

Latvijas vēsturnieku I kongresa Noslēguma dokumenta (2011) uzstādījumiem (skatīt http:// 

demoshistoria.lv/kongresa-aktualitates/latvijas-vesturnieku-pirma-kongresa-nosleguma-dokuments). 

Studiju virzienam atbilstošā studiju programma 

Nosaukums  Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Vēsture”, Nosaukums 

mainīts uz „Lietišķā vēsture“ 

Kods  43224 

Studiju veids un forma Pilna laika klātiene  Nepilna laika neklātiene  

Īstenošanas 

Ilgums  3 gadi 3,5 gadi  

Apjoms  120 KP (180 ECTS) 

Vieta  Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija  

Prasības, uzsākot 

studiju programmu 

apguvi 

Pilna laika studijās – uzņem, pamatojoties uz diviem centralizētajiem 

eksāmeniem no minētajiem (pēc reflektanta izvēles): latviešu valoda 

un literatūra, svešvalodas, vēsture, kultūras vēsture/kulturoloģija; 

nepilna laika studijās – vidējā izglītība  

Iegūstamais grāds Humanitāro zinātņu bakalaurs vēsturē 
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Studiju programmas funkcionēšana RA sekmē filozofisko un akadēmisko vēstures zinātnes vērtību 

uzturēšanu reģiona sabiedrībā, filozofijas un vēstures zināšanu apguve studējošajiem nodrošina 

vēsturiski un racionāli pamatotu ievirzi akadēmisko pētījumu veikšanai un praktiskajai dzīves 

darbībai, atraisa domāšanas un rīcības izvērtējuma plašumu, palīdz skatīties uz lietām un norisēm 

inovatīvi, starpdisciplināri, taču arī vēsturiski un sistemātiski pamatoti. Akadēmiskā bakalaura 

studiju programma „Vēsture” esamība RA ļauj arī citos studiju virzienos popularizēt Rietumeiropas 

filozofijas teorijas unpaplašināt priekšstatu par Latvijas/Latgales vēstures avotiem, uz kuriem 

balstoties tiek veikta zinātniski pamatota, produktīva vēstures, politiskas, kultūras, sociālo un 

ekonomisko procesu pētniecība. 

 

11. Studiju virziena īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls, kas nodrošina akadēmiskā 

bakalaura studiju programmas “Vēsture” realizēšanu 

 

Nr. 

p. 

k. 

Vārds, 

uzvārds 

 

Kvalifikācija/ 

Akadēmiskais 

amats 

 

Pienākumi  

(studiju kursi, 

kurus 

nodrošina) 

Katedra/struktūrvienība Studiju 

programmas 

daļa 

 

1. Vladislavs 

Malahovskis 

 

Dr. hist. 

Asoc.profesors 

Latvijas vēsture 

6 KP 

Humanitāro zinātņu 

katedra 

Obligātā 

   Latgales 

vēsture 2 KP 

Humanitāro zinātņu 

katedra 

Obligātā 

   Reliģiju vēsture 

2KP 

Humanitāro zinātņu 

katedra 

Obligātās 

izvēles  

   Mākslas 

vesture 4 KP 

Humanitāro zinātņu 

katedra 

Obligātās 

izvēles 

   Igaunijas un 

Skandināvijas 

reģiona vēsture 

2 KP 

Humanitāro zinātņu 

katedra 

Brīvās 

izvēles 

2. Aleksandrs 

Ivanovs 

 

Dr. hist. 

vadošais 

pētnieks 

Historiogrāfija 

3 KP 

Reģionālistikas 

zinātniskais institūts 

Obligātās 

izvēles 

  

 

 

 

 Arhīvniecība 

1KP  

 

Reģionālistikas 

zinātniskais institūts,  

Obligātās 

izvēles 

3. Ingars 

Gusāns 

Dr. philol. 

vadošais 

pētnieks 

Latīņu valoda 2 

KP 

Reģionālistikas 

zinātniskais institūts 

Obligātās 

izvēles 

4. Mārīte Dr. philol. Profesionālā Izglītības un metodiku Obligātās 
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Opincāne docente angļu valoda 2 

KP 

katedra izvēles 

5. Angelika 

Juško-

Štekele 

Dr.philol. Mitoloģija un 

folklora 

Humanitāro zinātņu 

katedra 

Obligātās 

izvēles 

6. Pēteris 

Kivrāns 

Mg. hist. Aizvēsture un 

seno laiku 

vēsture 3 KP 

Humanitāro zinātņu 

katedra 

Obligātā 

   Vēstures 

palīgzinātnes 3 

KP 

Humanitāro zinātņu 

katedra 

Obligātās 

izvēles 

   Viduslaiku 

vēsture 4 KP 

Humanitāro zinātņu 

katedra 

Obligātā 

   Latgales agrārā 

vēsture 2 KP 

Humanitāro zinātņu 

katedra 

Obligātās 

izvēles 

7.

  

Inese 

Brīvere 

Mg. paed., Mg. 

hist. 

Latvijas 

kultūras vēsture 

2 KP 

Humanitāro zinātņu 

katedra 

Obligātās 

izvēles 

   Muzejs 

kultūrvēsturiskā 

vēst 2 KP 

Humanitāro zinātņu 

katedra 

Obligātās 

izvēles 

   Kultūras 

vēsture 8 KP 

Humanitāro zinātņu 

katedra 

Obligātās 

izvēles 

   Latgales 

kultūras vēsture 

2 KP 

Humanitāro zinātņu 

katedra 

Obligātās 

izvēles 

   Kultūra 

laikmeta 

simbolos un 

zīmēs   2 KP 

Humanitāro zinātņu 

katedra 

Obligātās 

izvēles 

   Krievijas 

kultūras 

22esture 3 KP 

Humanitāro zinātņu 

katedra 

Obligātās 

izvēles 

8. Anita 

Puzule 

Mg. oec. 

lektore 

Lietvedība 2 

KP 

Finanšu vadības 

katedra 

Obligātās 

izvēles 

9. Antonija 

Vilcāne, 

Inese 

Brīvere 

Dr. hist 

viesdocente, 

Mg.paed., Mg. 

hist. lektore 

Arheoloģija un 

etnogrāfija 2 

KP 

Humanitāro zinātņu 

katedra 

Obligātā 

10. Kaspars 

Zellis 

Dr. hist, 

viesdocents 

Avotmācība 

3KP 

Humanitāro zinātņu 

katedra 

Obligātās 

izvēles 

   Jauno  laiku  

vēsture 5 KP 

Humanitāro zinātņu 

katedra 

Obligātā 

   Jaunāko laiku 

vēsture 5 KP 

Humanitāro zinātņu 

katedra 

Obligātā 

   Latvijas 

politiskā 

vēsture 2 KP 

Humanitāro zinātņu 

katedra 

Obligātā 
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11. Henriks 

Soms 

Dr.hist., 

viesasoc.prof. 

Reģionālās 

vēstures datu 

bāzes 1 KP 

Humanitāro zinātņu 

katedra 

Brīvās 

izvēles 

12. Ineta Kivle Dr. phil., 

viesdocente 

Filosofijas 

vēsture 

Humanitāro zinātņu 

katedra  

Obligātā 

13. Valda Čakša Mg. paed., Mg. 

hist., Mg. prof. 

paed. 

vieslektore 

Ievads vēstures 

zinātnē 3 KP 

Humanitāro zinātņu 

katedra 

Obligātā 

   Sociālā atmiņa 

vēsturē 2 KP 

Humanitāro zinātņu 

katedra 

Obligātās 

izvēles 

   Mutvārdu 

vēstures 

ekspedīcija 1 

KP 

Humanitāro zinātņu 

katedra 

Bīvās  

izvēles 

   Ebreji 

Latvijā/Latgalē: 

holokausts 2 

KP 

Humanitāro un 

juridisko zinātņu 

katedra 

Obligātās 

izvēles 

   Mediju analīze 

un kritika 2 KP 

Humanitāro zinātņu 

katedra 

Obligātās 

izvēles 

   Ētiskās domas 

vēsture 2 KP 

Humanitāro zinātņu 

katedra 

Obligātās 

izvēles 

   Muzejmācība  

un muzeja 

darba prakse 3 

KP 

Humanitāro zinātņu 

katedra 

Obligātās 

izvēles 

   Ievads kultūras 

teorijā 2 KP 

Humanitāro zinātņu 

katedra 

Obligātā 

   Ievads vēstures 

filozofijā 1 KP 

Humanitāro zinātņu 

katedra 

Obligātā 

14. Dorota 

Preņžiņska 

(Dorota 

Prążyńska) 

Mg. philol. 

vieslekt. 

(Polija) 

Poļu valoda 2 

KP 

Humanitāro zinātņu 

katedra 

Brīvās 

izvēles 

15. Katrīna 

Abricka 

Mg.arhīvn. 

vieslektore 

Arhīvs 

kultūrvēsturiskā 

vidē 2 KP 

Humanitāro zinātņu 

katedra 

Obligātās 

izvēles 

   Arhīva darba 

prakse 2 KP 

Rēzeknes zonālais 

valsts arhīvs 

Obligātā 

16. Maija 

Upeniece 

Mg. MA 

vieslektore 

Muzejs un  

sabiedrība 2 KP 

Humanitāro zinātņu 

katedra 

Obligātās 

izvēles 

17. Iveta 

Dukaļska 

Mg. philol. 

vieslektore 

Kultūras 

projekti 

Humanitāro zinātņu 

katedra  

Brīvās 

izvēles 

18. Aivars 

Kaupužs 

Dr. paed. Sports Izglītības un metodiku 

katedra 

Neietilpst 

kredītpunktos 
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19. Ivars Jurčs  Mg.oec. 

 Mg.sc.env. 

 
 

Civilā 

aizsardzība 

Dabas un 

inženierzinātņu katedra 

Neietilpst 

kredītpunktos 

 

Izglītojot dažādu studiju virzienos studējošos valsts kultūras un sociālajām vajadzībām, visu 

fakultāšu īstenoto pamatstudiju programmu obligātajā daļā 2 – 3 KP apjomā ir ietverti filozofijas, 

vai mākslas/literatūras filozofijas, bet vairāku studiju programmu daļēji brīvās izvēles daļās arī 

ētikas vai profesionālās ētikas, loģikas, estētikas vai kultūras vēstures studiju kursi, ko nodrošina 

studiju virziena „Vēsture un filozofija” akadēmiskais personāls.  

 

12. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā personāla pētnieciskā darbība un tā ietekme uz 

studiju darbu 

Akadēmiskā personāla pedagoģiskā un zinātniski pētnieciskā darbība noris atbilstoši docētāju 

individuālajiem vai RA zinātnisko institūtu darba plāniem. Zinātnikā darba apmaksu nosaka, RA 

Zinātņu padomē izvērtējot docētāja iesniegtās publikācijas studiju gada beigās. Līdzdalība RA 

zinātnisko institūtu īstenotajos projektos tiek saskaņota ar RA Zinātņu padomes projektu 

koordinatoru. Par zinātniskās darbības rezultātiem akadēmiskais personāls studiju gadā divas reizes 

atskaitās katedras sēdēs. 

Īstenojot pētniecības darbu, studiju virziena akadēmiskais personāls iesaistās gan RA, gan citu 

institūciju projektu īstenošanā, kuru rezultāti tiek reprezentēti dažādaformāta publikācijās, 

starptautiskajās datubāzēs un sasniegumu apmaiņas formātos (starptautiskāskonferencēs, semināros 

u.c.). Izdevumi tiek dāvināti skolām, bibliotēkām, pašvaldībām, tūrisma firmām. Nozīmīgāko 

projektu rezultāti veicina RA atpazīstamību kā Latgalē, tā arī Latvijā un Eiropā. Projektu ietvaros un 

individuāli veikto pētījumu adresāts ir ne tikai zinātnieks, bet arī skolnieks, students, novadpētnieks, 

Latgales reģiona tūrists, ikkatrs interesents. Tādējādi zinātnisko pētījumu atziņas tiek integrētas 

sabiedrībā. 

 

12.1. Akadēmiskā personāla līdzdalība pētnieciskajos projektos 

 

Vārds, 

uzvārds 

Projekts Ieņemamais 

amats 

Rezultāti, to pieejamība/ 

ietekme uz studiju darbu 

Ingars 

Gusāns 

Pārrobežu sadarbības programmas 

Latvija-Lietuva-Baltkrievija (ENPI) 

projekts „The Virtual Past is a Keystone 

Projekta 

vadītājs 

Rezultāti izmantojami 

studiju programmas 

„Vēsture“ Muzeoloģijas 
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for the Future of Museums”, LLB-2-

269. Projekta darbības laiks: 

01.12.2012.-30.11.2014.  

moduļa apguvē 

Angelika 

Juško-

Štekele 

Valsts pētniecības programma 

„Nacionālā identitāte” „Reģionālā 

identitāte Eiropas kontekstā” (vad. 

I. Šuplinska) 

Izpildītājs  Referāti konferencēs un 

publikācijas  

Pēteris 

Kivrāns 

ESF projekts „Profesionālajā izglītībā 

iesaistīto vispārizglītojošo mācību 

priekšmetu pedagogu kompetences 

paaugstināšana” vienošanās Nr.2009/ 

0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003) 

Izpildītājs 2013.g. izdots metodiskais 

materiāls „Pasaules un 

Latvijas vēsture 

profesionālajās 

vidusskolās kurā 

uzdevumus tēmu 

Rietumromas civilizācija 

viduslaikos, Bizanrtijas 

civilizācija un Musulmaņu 

civilizācija viduslaikos 

(23. – 47.lpp.) apguvei 

izstrādājis P.Kivrāns. 

Aleksandrs 

Ivanovs 

2013. g. līgums ar Latvijas Vēsturnieku 

komisiju par pētījuma „1949. gada 

deportācija Latvijas historiogrāfijā: 

izpētes gaita, rezultāti un perspektīvas” 

sagatavošanu  

Galvenais 

izpildītājs 

Rezultāti izmantojami 

studiju programmas 

apguvē 

Antonija 

Vilcāne  

Igaunijas – Latvijas – Krievijas 

Pārrobežu projekts „Arheoloģija, vara 

un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā 

mantojuma 

saglabāšanai"((Estlatrus/2.2./ELRI-

191/2011/22AAC) 

Partnera un 

valsts 

koordinatore 

 

Rezultāti tiek izmantoti 

studiju kursa Arheoloģija  

lekcijās un semināros  

 LZP sadarbības projekts Nr.2, 

Nr.2011.10-6/6) (2009-2013): 

„Humanitāro zinātņu virtuālā 

enciklopēdija: personālijas, avoti, 

termini” 

Galvenā 

izpildītāja 

Rezultāti tiek izmantoti 

studiju kursa Arheoloģija  

lekcijās un semināros 

 LZP projekts Nr.276/2012, 

“Virzoties uz jaunu Latvijas aizvēsturi: 

ilgtermiņa pārmaiņu izsekošana pēc 

dzīvesvietu un apbedījumu 

datiem”(2013-2015),  

 

Galvenā 

izpildītāja 

Rezultāti tiek izmantoti 

studiju kursa Arheoloģija  

lekcijās un semināros 

Kaspars 

Zellis 

LU FSI,  VPP projekts  Etniskā un 

naratīvā dažādība dzīvesstāstu 

konstrukcijās Latvijā 

pētnieks  

 LU SZF SPPI, Valsts pētījumu programma 

„Nacionālā identitāte. Latvijas vēsture, 

sociālā atmiņa un identitāte” 

pētnieks Projekts  (2010 – 2014) 

turpinās  

 LU projekts  Latvijas Universitāte Vadošais  
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pārmaiņu laikos: LU 20. gs. 80. un 90. 

gados 

pētnieks 

Anita Puzule 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. 

(2013.g.sept.)  

Dalībniece  

 „Erasmus Mundus Action2 Partnership 

for Georgia, Armenia and Azerbaijan” 

(Ref.no. 2010 - 2368 / 001 - 001 - EM 

2010. – 2013).  

Izpildītāja Studiju procesa 

nodrošināšana RA 

studentiem no 

Austrumeiropas 

Dorota 

Prążyńska 

(Polija) 

Polonijne Centrum Nauczycielskie 

(poļu s valodas apguves projekti): 

Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do 

nauczania języka polskiego na II, III, IV 

etapie edukacyjnym, Polonijne Centrum 

Nauczycielskie, Lublin, 20 godzin 

(2013 ) 

Sześć kroków błyskawicznej motywacji 

– 3 godz., ZEN prezentacji – 3 godz., 

Jeśli nie umowa o prace, to co? – Formy 

zatrudnienia preferowane przez 

pracodawców – 3 godz., Gry 

szkoleniowe – 3 godz., Odpowiednie 

dać rzeczy słowo - werbalny aspekt 

wystąpień publicznych – 3 godz. - 

szkolenia prowadzone przez Małopolski 

Klub Trenerów Zarządzania MATRIK 

(2012, 2013) 

Izpildītāja Izmanto studiju kursa Poļu 

valoda  nodarbībās 

Maija 

Upeniece 

EK Mūžizglītības programmas 

„Leonardo da Vinci” apakšprogrammas 

mācību partnerības (Latvija, Igaunija, 

Ungārija, Turcija un Spānija) projekts 

„Inovatīvi risinājumi uzņēmējdarbības 

veicināšanai lauku reģionos” (2012.-

2013.g.) 

Dalībniece Atziņas tiek izmantotas 

studiju kursa Muzejs un 

sabiedrība ietvaros 

 

13. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko publikāciju 

un sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata periodā 

N.  

p. 

k. 

Docētāja 

vārds, uzvārds 

Publikācija, izdevums indekss Datu 

bāze 

  Vēlētā akadēmiskā personāla publikācijas  

1. Aleksandrs  

Ivanovs un A. 

Varfolomejevs 

 „Datorizētā” avotpētniecība – vispārējās avotu mācības virziens. Grām: Vēsture: 

Avoti un cilvēki: Humanitārās fakultātes XXII starptautisko zinātnisko lasījumu 

materiāli. Vēsture XVI = Proceedings of the 22
nd

 International Scientific Readings 

EBSC

O 
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of the Faculty of Humanities. History XVI / Daugavpils Universitāte; atb. red. I. 

Saleniece. Daugavpils: Saule, 2013. 134.-139. lpp. ISSN 1691-9297. 0,35 

autorloksnes. Pieejams arī internetā: 

http://du.lv/files/000/007/210/Vesture_Avoti_un_cilveki_XVI_2013.pdf?1360079

021 

 Ivanovs, A “Historiography as Framing and Support Factor of Ethnic Identity: The Case of 

Historiography of Latgale.” In: V. Volkovs, D. Hanovs, I. Runce, eds. Ethnicity. 

Towards the Politics of Recognition in Latvia: 1991–2012. [Rīga]: Zinātne, 2013. 

Pp. 283-314. ISBN 978-9984-879-39-0.  

 

 Ivanovs, A., 

Varfolomeyev, 

A. 

“Representationof the Tenor of Medieval Charters by Means of 

ControlledNaturalLanguages”. In: Easy Tools for Difficult Texts. The Haag, 18 

and 19 April 2013. [Workshop papers abstracts. ISCH COST Action IS1005 

Medieval Europe – Medieval Cultures and Technological Resources, Working 

Group 2, Manuscripts and textual tradition]. 

Sk.:http://easytools.huygens.knaw.nl/?page_id=39#Ivanovs 

 

 Варфоломеев 

А. Г., Иванов 

А. С. 

Компьютерное источниковедение. Семантическое связывание информации 

в репрезентации и критике исторических источников. Петрозаводск: 

Издательство ПетрГУ, 2013. 202 c. 12,0 autorloksnes. ISBN 978-5-8021-1573-

2. Monogrāfija pieejama arī internetā: 

http://mf.petrsu.ru/_lib/Varfolomeyev_Ivanov_2013b.pdf 

 

 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. (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. 

SCOP

US  

 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], 2013. Pp. 18-19. 0,1 autorloksnes. Sk. 

arī:http://www.cei.lmu.de/digdipl13/id_215; http://www.cei.lmu.de/digdipl13/wp-

content/uploads/Ivanovs_Varfolomeyev.pdf 

 

 Кузнецов А. 

М., Иванов 

А.С. 

„Неопубликованная псковская грамота из Латвийского 

государственногоисторического архива.” В кн.: Новгородика-2012. У 

истоков российской государственности: Материалы IV международной 

научной конференции, 24–26 сентября 2012 г. Ч. 2./ сост. Д. Б. Терешкина 

etal. Великий Новгород: Новгородский государственный университет им. 

Ярослава Мудрого, 2013. С. 290-301. ISBN 978-5-98769-111-3 

 

 Ivanovs, A., 

Varfolomeyev, 

A. 

 „Basic Approaches to Creation of Historical Semantic Networks”. Grām.: 

Vēsture: Avoti un cilvēki: Humanitārās fakultātes XXIII starptautisko zinātnisko 

lasījumu materiāli. Vēsture XVII = Proceedings of the 23
rd

 International Scientific 

Readings of the Faculty of Humanities. History XVII / Daugavpils Universitāte; 

atb. red. I. Saleniece. Daugavpils: Saule, 2014. 122.-127. lpp. ISSN 1691-9297.  

EBSC

O 

http://du.lv/files/000/007/210/Vesture_Avoti_un_cilveki_XVI_2013.pdf?1360079021
http://du.lv/files/000/007/210/Vesture_Avoti_un_cilveki_XVI_2013.pdf?1360079021
http://easytools.huygens.knaw.nl/?page_id=39#Ivanovs
http://mf.petrsu.ru/_lib/Varfolomeyev_Ivanov_2013b.pdf
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Aleksandrs+Ivanovs%22#page-1
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Aleksandrs+Ivanovs%22#page-1
http://www.cei.lmu.de/digdipl13/id_215
http://www.cei.lmu.de/digdipl13/wp-content/uploads/Ivanovs_Varfolomeyev.pdf
http://www.cei.lmu.de/digdipl13/wp-content/uploads/Ivanovs_Varfolomeyev.pdf
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 Варфоломеев 

А. Г., Иванов 

А. С. 

MonogrāfijaКомпьютерное 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. 

Monogrāfija pieejama arī internetā: 

http://mf.petrsu.ru/_lib/Varfolomeyev_Ivanov_2013b.pdf (03. 04. 2014). 

 

2. Vladislavs 

Malahovskis  

Aloizija Broka  Jaunās Derības tulkojums latgaliešu reģionālajā valodā: nozīme un 

daži komentāri. Tulkojums – kultūrvēsturisks notikums.Bībeles tulkojumi: teorija, 

vēsture, mūsdienu prakse (6. sēj.). Rīga: Zinātne. 2014. 49.–60. 

 

 Vladislavs 

Malahovskis 

Some Aspects of the Realtions between Catholic Church and the State in nthe 

Independent Latvia: the Concordat and the Preservation of Principles of Christian 

Ethics. SOTER (Journal of Religious Science) 49 (77). Kaunas: Faculty of 

Theology at Vytautas Magnus University. 2014. 51.–62 

 

 Vladislavs 

Malahovskis 

Latgaliskās identitātes izpausmes trimdā. Via Latgalica. Humanitāro zinātņu 

žurnāls V (2013). Rēzekne: RA. 2013. 86.–93.  

EBSC

O 

 Angelika 

Juško-Štekele 
Daži gastronimiskie tabu latgaliešu folklorā. Literatūra un kultūra: process, 

mijiedarbības, problēmas” Nr. 34/4  (iesniegts) 

EBSC

O 

 Angelika 

Juško-Štekele 

Autosterotips „latgalietis“ latgaliešu folklorā. Žmogus ir Žodis 2013 III. 42.-48.  

Pieejams elektroniski: 

http://www.biblioteka.vpu.lt/zmogusirzodis/PDF/svetimosioskalbos/2013/jusko42

-48.pdf  

EBSC

O, 

Index 

Coper

nicus,  

3. Inese Brīvere  Attēla un teksta kodi XX gadsimta trīsdesmito gadu latgaliešu privātajā sarakstē. 

Daugavpils Universitātes 55. Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu 

krājums = Proceedings of the55th International Scientific Conference of 

Daugavpils University. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2014. ISBN 978-

9984-14-665-2 

http://dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_55_starpt_zinatn_konf_rakst

u_kraj.p 

EBSC

O 

 Inese Brīvere Monogrāfija Vitebskas guberņas latviešu lingvistiskā identitāte privātajā 

sarakstē. Štuttgart: Globe Editt, 2014. 978-3-639-74778-2 

 

4. 

 

 

Pēteris 

Kivrāns un 

I.Šenberga, 

I.Saleniece, Ā. 

Kolosova, I. 

Pelnēna, D. 

Oļehnovičs 

 

Pasaules un Latvijas vēsture profesionālajās vidusskolās. Rīga: LU 

ISBN:978-9934-527-11-1 

 

  

5. Opincāne, 

Mārīte 

Džozefa Konrada romāna „Burinieka „Narciss” nēģeris” un noveles „Tumsas 

sirds” tulkojumi un to recepcija Latvijas telpā un laikā. Komparatīvistikas  

almanahs Nr. 1, (30) Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds Saule, 2013. 

 ISSN 2255- 9388 

EBSC

O 

 Opincāne, 

Mārīte 

Kopīgais un atšķirīgais skatījumā uz rakstnieka daiļradi Gustava Flobēra un 

Džozefa Konrada vēstulēs. Kultūras studijas:Vēstule 28 fan28ence un 

kultūrā. Zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds 

Saule 2013., ISSN 1691 – 6026  

 

 Opincāne, 

Mārīte 

Džozefa Konrada literārais un kultūras mantojums mūsdienu pasaulē. 

 Starptautiskā zinātniskā  28 fan28ence ,,Autors Teksts Laikmets.’’ 

 

http://mf.petrsu.ru/_lib/Varfolomeyev_Ivanov_2013b.pdf
http://www.biblioteka.vpu.lt/zmogusirzodis/PDF/svetimosioskalbos/2013/jusko42-48.pdf
http://www.biblioteka.vpu.lt/zmogusirzodis/PDF/svetimosioskalbos/2013/jusko42-48.pdf
http://dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_55_starpt_zinatn_konf_rakstu_kraj.p
http://dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_55_starpt_zinatn_konf_rakstu_kraj.p
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Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskais institūts, 2013.  ISSN 2255-

9272  

6. Gusāns, 

Ingars 

2013. Mūzikas festivālu attīstība Latgalē .Via Latgalica: humanitāro zinātņu 

žurnāls. [Nr.] V, 103. – 112.  Rēzekne:  RA, ISSN 1691-5569 

EBSC

O 

7. Kaupužs, 

Aivars 
The effects fan Isokinetic Rehabilitation Program on Achilles tendon rupture 

treatment: a case study. Polish Journal of Rehabilitation Research.Warszawa 2013. 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Volume 5(3) P. 38-42. ISSN 2299–5358 

 

 

 Kaupužs, 

Aivars 

The relationship between physical activity and exercise motivation of the first year 

students from Rezekne Augstskola. LASE Scientific Journal of Sport Science. 

Rīga 2013. Vol.4, Nr. 1. P.3-15. ISSN 1691-7669 

 

 Kaupužs, 

Aivars 
Neiromuskulārās sistēmas, līdzsvara testēšanas un trenēšanas un vibromasāžas 

tehnoloģija un ieviešanas metodika. Rēzekne, RA Izdevniecība, 2013. Lpp.158. 

 

8. Puzule, Anita 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  

EBSC

O 

 

Nevēlēto docētāju publikācijas 

 

9. Zellis, 

Kaspars un  
A. 

Rozenšteina, 

V. Zelče 

Monogrāfija Lipše, I. (red.)Karavīri pēc kara. Otrajā pasaules karā Sarkanajā 

armijā karojošie cilvēki. Grām.: Kacena, V. Balle beidzās pusnaktī. 2013

 Rīga: Mansards 

 

 Zellis, 

Kaspars 

Beschprechung – Ēriks Jēkabsons: Aizmirstie karavīri – ebreji Latvijas armijā 

1918.–1940. Gadā [DievergessenenSoldaten – dieJudenin der lettischenArmee 

1918–1940 //Forschungen zur baltischen Geschichte. Bd.9. Tartu, 2014. S. 352.-

356. 

Thomso

n 

Reuters 

 Zellis, 

Kaspars 

Recenzija: Svetlana Bogojavlenska. Die jüdische Gesellschafti nKurlandund 

Riga 1795–1915. Paderborn: FerdinadSchöning, 2012.// Latvijas Vēstures 

Institūta Žurnāls.2014. nr.2. 203.-206.lpp. ISSN 1025–8906   

EBSCO 

 Zellis, 

Kaspars 

 Otrais pasaules karš Latvijā: sociālā atmiņa un tās pētniecība. Grām. Letonikas 

piektais kongress. Plenārsēžu materiāli.  272. – 285.lpp. 2013 Rīga 

 

 Zellis, 

Kaspars 

Sociālās atmiņas un padomju varas vēstures politikas kontroversialitāte Latvijā 

pēcstaļinisma laikā. 2013.g. 29. Okt. Grām: Letonikas piektais kongress. 

Latvijas sociālā atmiņa un identitāte. Ziņojumu kodoli. 7.-8. Lpp. 2013 Rīga 

 

 Zellis, 

Kaspars 

Recenzija. Ē.Jēkabsons Aizmirstie karavīri. Latvijas Vēstures Institūta 

Žurnāls, Nr.3. 2013, Rīga ISSN 1025–8906  

EBSCO 

 Zellis, 

Kaspars

  

Reichskommissariat Ostland. Tatort und Erinnerungsobjekt.  Forschungen 

zur baltischen Geschichte 8. 2013 Tatort und Erinnerungsobjekt. Tartu, S. 

319 – 323 

Thomso

n 

Reuters 

10. Ineta Kivle 
Plotinus „Enneads” and self-creation 2013 The Forces of Cosmos and the 

Ontopoietic Genesis of Life, Book I. // Springer 

 

11. Vilcāne, 

Antonija 

 

Zemes un tautas Latvijā 9.-12.gs.// Latvieši un Latvija (Atb.red. J.Stradiņš)/ 

1.sēj. Latvieši. (Red. I.Jansone, A.Vasks). Rīga: Latvijas Zinātņu Akadēmija, 

2013, 84.-113.lpp. 
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 Vilcāne,  

Antonija 

 

Pātagas Latvijas arheoloģiskajā materiālā: funkcionālā un simboliskā nozīme. 

Vēsture: avoti un cilvēki. DU Humanitārās fakultātes XXI Zinātniskie 

lasījumi.Vēsture XV DU akadēmiskais apgāds „Saule”, 328.-336. ISSN1691-

9297 

 

12. Soms, 

Henrihs 

Soms, H. Profesors J. Veinbergs – jauna pasniedzēja darbaudzinātājs”. In.: 

Vēsture: Avoti un cilvēki: Humanitārās fakultātes XXII starptautisko zinātnisko 

lasījumu materiāli. Vēsture XVI = Proceedings of the 22st International 

Scientific Readings of the Faculty of Humanities. History XVI / Daugavpils 

Universitāte; atb. Red. I. Saleniece. Daugavpils: Saule, 2013. 22.-29.lpp. ISSN 

1691-9297. 

EBSCO 

 

13. Čakša, Valda Monogrāfija Tautas konservatorijas Latgales kultūrvidē (1923–1941)Rēzekne: 
RA Izdevniecība, 2014., 448. Lpp. ISBN 978-9934-14-269-7 

 

 Čakša, Valda MonogrāfijaMūzikas izglītība Latvijas kultūrpolitikā: tautas konservatorijas 
valsts novados (1920 – 1940) Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2013. 212.lpp. 
ISBN 978-9984-44-095-8 

 

 Čakša, Valda  “Čuhņa”: vārda izcelsme un nozīmes transformācija mūsdienu diskursāKrāj.: 
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 

EBSCO 

 Čakša, Valda Mikrovides izjūta – latgaliešu vērtību sistēmas uzturētāja un paudēja. Via 
Latgalica Humanitāro zinātņu žurnāls V. Rēzekne: RA Izdevniecība,2013., 61.- 
73. ISSN1691-5569 

EBSCO 

14. Iveta 

Dukaļska 

Inovatīvie risinājumi tautas muzicēšanas tradīcijas atjaunošanā. Māksla un mūzika 
kultūras diskursā. III Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli (2014). 
Rēzekne: Rēzeknes Augstskola. 107-115.lpp. 

 

 Iveta 

Dukaļska 

Kaktu” muzikants. Māksla un mūzika kultūras diskursā. II Starptautiskās zinātniski 
praktiskās konferences materiāli (2013). Rēzekne: Rēzeknes Augstskola. 81-89. Lpp. 

 

 

 

 

14.Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums, to uzdevumi studiju 

programmas īstenošanā 

 

1. Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes Dome – 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  

2.Humanitāro zinātņu katedra – docētāju kopsapulcēs apstirina studiju plānus, studējošo studiju 

darbu un bakalaura zinātnisko pētījumu tematus, vadītājus un recenzentus, docētāju semestra 

atskaites. 

3. RA bibliotēka (atbrīvošanas aleja 90) sniedz studējošajiem nepieciešamo atbalstu: brīvpieejas 

lasītava, materiālu pavairošanas tehnika, elektroniskie katalogi, datu bāzes, starpbibliotēku 

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

RA Internet mājas lapā.  
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4.RA dienesta viesnīcas (Maskavas ielā 22), ko izmanto studējošie, t.s. – ārzemju studējošie un 

viesdocētāji. Viesdocētājiem fakultātē tiek piešķirtas darba telpas, kas aprīkotas ar datortehniku un 

internetu. 

5. RA grāmatvedība, kas aprēķina studiju programmas izmaksas u. C. Finanšu resursu pieejamību. 

Studiju maksas lielumu katram studiju gadam izskata un apstiprina RA Senāts. Studiju maksa 2012./ 

2012. St. G. – Ls 630. Finanšu resursu izmantošanas kontroli veic RA Revīzijas komisija. 

6. Studiju daļa, kas nodrošina nodarbību sarakstu, izstrādā studējošo un absolventu aptaujas anketas, 

apkopo ziņas par absolventu iespējām darba tirgū 

 

15. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla raksturojums  

 

1. Studiju programmas realizēšanu sekmē arī vispārējā personāla pārstāvji: Datorsistēmu un datortīklu 

administrators veic docētāju izstrādāto studiju materiālu ievietošanu Moodle vidē, programmēšanas 

inženieris veic tīmekļa aplikāciju izstrādi un atbild par studiju procesam paredzēto kompjūteru tehnisko 

stāvokli. 

 2. Humanitārās izglītības katedras lietvede pieņem studējošo iesniegumus par zinātniekajām 

pētnieciskajām tēmām, kā arī veic prakšu atskaišu reģistrāciju, kā arī saglabā un apstādā arhīvā 

iesniedzamos katedras lietvedības dokumentus. 

 3. Humanitāro un juridisko fakultātes metodiķe seko studiju procesa norisei, sniedz studentiem 

informāciju par izmaiņām lekciju norisē, pieņem studējošo pieteikumus stipendiju konkursiem, izsniedz 

prakšu norisei u.c. nepieciešamas izziņas. 

4. RA bibliotēkas darbinieki nodrošina bibliotēkas fondos pieejamās literatūras izmantošanu, kā arī 

sekmē jaunākās zinātniskās literatūras atziņu pieejamību RA abonētajās datu bāzēs. Saņemot bibliotēkā 

kodu, studējošajiem ir iespējams piekļūt datu bāzēm, atrodoties artī ārpus RA bibliotēkas lasītavas.  

 5. Sabiedrisko attiecību nodaļas speciālisti, sadarbībā ar docētājiem un administrāciju, koordinē 

studējošo līdzdalību dažādās aktivitātēs un projektos (RA avīzes „Dialogi” rubriku veidošanā, 

augstskolas tradīciju uzturēšanā (sporta un erudītu turnīri, informācijas dienu pasākumi, zinātnieku nakts, 

tikšanās ar citu valstu studentiem, atpūtas organizēšana) u.c. pasākumos augstskolā un ārpus tās. 
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16. Informācija par ārējiem sakariem 

 

RA Ārējo sakaru daļas darbiniekiem, kuri nodrošina studiju programmās ietverto studiju 

kursu katalogu veidošanu, informē studējošos par ārvalstu augstskolu studiju piedāvājumu, atbild 

par studējošo apmaiņas dokumentācijas kārtošanu un uztur sadarbību starpvalstu līmenē, ir nozīmīga 

loma studējošo iesaistīšanā Erasmus apmaiņā. Ārējo sakaru nodrošināšanai Rēzeknes Augsskolā 

darbojas struktūrvienība – Ārējo sakaru daļa (vadīta Helēna Overina, vadītājas vietniece Jeļena 

Snicareva). Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes ārējo sakaru koordinatorsir Dr. philol. Ingars 

Gusāns. Augstskolas ārējie sakari tiek realizēti galvenokārt studējošo un akadēmiskā personāla 

apmaiņas ietvaros. Organizāciju ārējo sakaru kvalitātes un perspektīvas novērtēšana, ārējo sakaru 

daļa nodrošina studējošo un augstskolas struktūrvienību darbinieku komunikāciju ar ārvalstu 

partneriem. Ārējo sakaru nodrošināšanai ir noslēgti līgumi ar 115 citu valstu augstskolām 

(skat.http://www.ru.lv/sadarbiba/arejie_sakari/asd partneri/ asd_ erasmus _partneraugstskolas/). 

Erasmus mobilitātes un sadarbības programma ir viena no svarīgākajām un aktīvākajām sadarbības 

formām, kura sevī ietver gan studentu studijas un prakses iespējas, gan vispārējā personāla un 

mācībspēku pieredzes apmaiņas braucienus. Studiju gada laikā notiek informatīvi pasākumi, kura 

ietvaros Helēna Overina informē studentus par prakses un studiju iespējām Eiropas Savienībā, 

savukārt programmas dalībnieki dalās savos pieredzes stāstos par studiju norisi citu valstu 

augstskolās. 

Otru ārējo sakaru sadarbības virzienu veido studiju virziena sadarbība ar asociācijām. 

Aktualizējot lietišķās vēstures pieeju studijām, aizvien ciešāki sakari veidojas ar LatvijasArhīvu 

darbinieku un Muzeju darbinieku asociācijām. Šo asociāciju pārstāves – studiju programmas 

absolventes Anda Opoļska (NA Cēzu zonālais valsts arhīvs) un Ineta Zelča-Sīmansone (Muzeja 

darbinieku asociācijas vadītāja) – darbojas vēstures un filozofijas studiju virziena padomē, dod 

padomus un atbalsta studējošos prakšu nodrošināšanā, kā arī studiju programmas attīstības 

plānošanā un novērtēšanā.  

Sadarbībā ir iesaistījusies arī Rēzeknes Augstskolas absolventu asociācija, kuras darbības mērķis ir 

popularizēt un atbalstīt Rēzeknes Augstskolu, veicinot absolventu iekļaušanos augstskolas 

pasākumos un mūžizglītības programmās (RA Mūžizglītības centru vada studiju programmas 

absolvente Iveta Dukaļska). Asociācija palīdz iegūt operatīvāku darba devēju kontaktu tīklu un 

veidot sadarbību biznesa attiecību jautājumos, kā arī sniedz atbalstu studiju programmu izvērtēšanā 

un prakšu organizēšanā.  

http://www.ru.lv/sadarbiba/arejie_sakari/asd%20partneri/%20asd_%20erasmus%20_partneraugstskolas/
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 Trešais nozīmīgākais ārējās sadarbības virziens ir sadarbība ar darba devējiem. Studiju programmas 

ietvaros: 1) notiek aktīva sadarbība ar tiem darba devējiem un organizācijām, kurās strādā 

absolventi: Rēzeknes Kultūrvēstures muzeju, NA Rēzeknes zonālo valsts arhīvu, 2) ar 

potenciālajiem darba devējiem – to organizāciju vadītājiem, kurās noris studējošo prakses. Vērojot 

studentu darbu prakses laikā un ņemot vērā prakses vadītāja atsauksmes par studentiem, potenciālais 

darba devējs var izvēlēties sev nepieciešamo speciālistu; 3) iesaistot darba devēju pārstāvjus studiju 

programmas nodrošināšanā un valsts pārbaudījumu komisijās. Tā akadēmiskā bakalaura studiju 

programmas absolvente Katrīna Abricka, kura ir absolvējusi arī profesionālā maģistra studiju 

programmu “Arhīvniecība”, ir iekļauta maģistra studiju programmas valsts pārbaudījumu komisijas 

sastāvā, bet akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Vēsture” vada studiju kursu “Arhīvs 

kultūrvēsturiskā vidē” un nodrošina arhīvniecības prakses norisi NA Rēzeknes zonālajā valsts 

arhīvā. Tādējādi darba devējs var nepastarpināti novērtēt studējošo profesionālo sagatavotību gan no 

praktisko iemaņu, gan arī no teorētisko zināšanu viedokļa.Ir noslēgti sadarbības līgumi par studējošo 

praksēm ar NA Valsts Vēstures arhīvu, Latvijas valsts vēstures arhīvu, kā arī ar Rēzeknes zonālo 

valsts arhīvu, Rēzeknes Augstskolas arhīvu un vairākiem valsts un reģiona muzejiem. Meklējot sev 

piemērotākās prakses vietas, studējošie individuāli var vienoties ar jebkuru galvaspilsētas vai 

novada muzeju, valsts vai zonālo arhīvu, tādejādi paplašinot ārējo sakaru zonu. 

Ārējo sakaru jomā pieaug arī sadarbība ar augstskolas Sabiedrisko attiecību nodaļa (izveidota 

2003.gadā), ko vada Lolita Kivleniece-Kuzņecova. Šī nodaļa sekmē sadarbību ar reģiona sabiedrību, 

nodrošinot savstarpējas sapratnes padziļināšanu. Kopā ar Studentu padomi, Videostudiju u.c. 

augstskolas struktūrvienībām tā rīko informatīva un izklaidējoša satura pasākumus, veido 

informatīvo ziņu raidījumus, reklāmfilmas un bukletus par augstskolu, nodrošina, WEB lapas 

sagatavošanu, kurā ir iespējams iepazīties arī ar studiju programmas absolventu dzīvesstāstiem. 

Studiju programmas realizācijas gaitā notiek sadarbība ar līdzīgas studiju programmas realizējošām 

augstskolām Latvijā un ārvalstīs (skat.8. p.), kā arī ar Latgales reģiona zinātniskajām, izglītības un kultūras 

iestādēm, tai skaitā Latgales pētniecības institūtu, Latgales Kultūras centra izdevniecību, Latgales radio, 

Latgales reģionālo televīziju, Rēzeknes pilsētas domi u.c. 

 

16.1. Sadarbība ar darba devējiem 

 

Par programmas nozīmību, tās perspektīvām no ekonomikas attīstības viedokļa un speciālistu 

pieprasījumu darba tirgū liecina studiju programmas direktora veiktās darba devēju aptaujas 

(paraugu skat. pielikuma p. 4.4.). Kopumā aptaujas rezultāti praktiski neatšķiras no iepriekšējā gadā 



34 
 

iegūtajiem rezultātiem. Tās liecina par absolventu darba pozitīvu vērtēšanu, par augstu absolventu 

zināšanu, datorprasmju un saskarsmes prasmju līmeni. Absolventi tiek vērtēti kā labi darbinieki, 

kurus darba devēji arī turpmāk būtu gatavi pieņemt darbā, kā arī šīs programmas studentus praksē. 

Darba devēju aptaujas rezultātus, atsauksmes, kā arī studentu prakses atskaites var aplūkot 

Humanitāro zinātņu katedrā. 

Studiju programmas docētājiem izveidojusies cieša sadarbība ar Latgales reģiona darba devēju 

pārstāvjiem – Rēzeknes kultūrvēstures muzeju, Rēzeknes zonālo valsts arhīvu, Rēzeknes pilsētas 

bibliotēku, Kultūras un vēstures pieminekļu aizsardzības inspekciju, Tūrisma informācijas centru 

u.c. Prakšu nodrošināšanai ir noslēgti sadarbības līgumi ar vairākām Latvijas Nacionālā Valsts 

vēstures arhīva struktūrvienībām un vairākiem muzejiem – Ebreji Latvijā, Sporta muzeju, Nacionālo 

muzeju, Porcelāna muzeju, u.c.Latvijas novadu muzejiem(Bauskas, Jelgavas, Madonas, Gulbenes, 

Varakļānu, Balvu, Preiļu u.c.). Latgales reģiona muzejos lielākoties strādā iepriekšējo gadu vēstures 

bakalaura studiju programmas absolventi. Viņu skaits pieaug katru gadu, piemēram, par Viļakas 

muzeja direktori 2014.g. pavasarī sāka strādāt studiju programmas absolventeRita Gruševa, kura 

maģistra studijas pabeidza LU.  

Prakšu laikā un arī muzeju rīkoto pasākumu laikā bakalaura studiju programmā studējošie un 

docētāji iespēju robežās iepazīst jaunākās muzeju ekspozīcijas, konsultējoties ar muzeju un arhīvu 

darbiniekiem, izmanto arhīvu fondu dokumentus un muzeju krājumu materiālus zinātniski 

pētnieciskajā darbā. 

Pēc pakses muzejā „Ebreji Latvijā” Kaspars Strods 2014. g. vasarā tika uzaicināts piedalīties 

muzeja organizētajā starptautiskajā mutvārdu vēstures ekspedīcijā pa Latgali. 

Studiju programmas ilgtspējas nodrošināšanā ir izveidojusies stabila sadarbība arī ar Rēzeknes 

pilsētas un novada pilsētas izglītības pārvaldēm un skolām, kurās vēsturi un kulturoloģiju māca 

akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Vēsture” absolventi. 

 

16.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgus studiju virzienus 

vai studiju programmas 

 

Studiju programmas realizēšanai ir noslēgti sadarbības līgumi ar Latvijas Universitāti, 

Daugavpils Universitāti un Liepājas Universitāti; visciešākā sadarbība ir izveidojusies ar DU 

Vēstures katedras docētājiem: bakalaura darba aizstāvēšanas komisijas priekšsēdētāja pienākumus 

veic H. Soms; pārakreditācijai studiju programmu izvērtēja I. Saleniece; DU Latgales pētniecības 
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institūta projektā ir iesaistīts RA lektors P. Kivrāns, savukārt RA projektos ir iesaistījušies DU 

ldocētāji D. Olehnovičs, V. Lukaševičs u.c. 

Studiju virziena docētāji regulāri piedalās citu Latvijas augstskolu zinātnisko konferenču 

darbā un publicē savu pētījumu rezultātus gan Latvijas, gan arī kaimiņvalstu augstskolu 

zinātniskajos izdevumos (skat.13.p.) un pilntekstu datu bāzēs. 

 

Akadēmiskā personāla piedalīšanās RA un citu Latvijas augstskolu zinātniskajās konferencēs 

Docētājs  Konference Referāts 

Vladislavs 

Malahovskis 

Interreligious Dialogue and Religious 

Syncretism, Kauņa2013.g. 3.–4. Maijs 

Cooperation between theRoman Catholic 

Churchand the Statein independent Latvia 

Vladislavs 

Malahovskis 

2013. g. 19. decembris – līdzdalība 

starptautiskā konferencē „Tulkojums – 

kultūrvēsturisks notikums III. Bībeles 

tulkojumi: teorija, vēsture, mūsdienu 

prakse” 

„Aloizija Broka Jaunās Derības tulkojums 

latgaliešu reģionālajā valodā: komentāru 

komentāri 

Angelika 

Juško-Štekele 
LU 71. zinātniskā konference. (2013, 

Rīga, Latvija) 

“Latgalietis: savējais starp svešiem, svešs 

strap savējiem” 

 RA zinātniskā konference ”Māksla 

un mūzika kultūras diskursā” (2013) 

Folkloras tekstu datu bāze Rēzeknes 

Augstskolā: izveidošanas, uzturēšanas un 

funkcionēšanas jautājumi” 

 M. Lomonosova Maskavas Valsts 

universitātes zinātniski prakstiskā 

konference „Baltu valodas un 

literatūras pagātnē un mūsdienās 

(2013), (Krievija) 

„Autostereotips „latgalietis” latgaliešu 

folklorā. 

 Letonikas 4.kongress. Sekcija 

„Identitātes meklējumi 

novadmācības satura un metodikas 

kontekstā“ (2013). 

„Identitātes jautājumi folkloras kontekstā” 

Angelika 

Juško-Štekele 
DU XXIV Zinātniskie lasījumi. 

(2014) 

Daži „gastronomiskie” tabu latgaliešu 

folklorā 

Valda Čakša DU Humanitārās fakultātes XXIII 

starptautiskie zinātniskie lasījumi (30. – 

31. 01. 2013.) 

Vēsturnieki Rēzeknes Augstskolā. Sākums. 

Inese Brīvere DU 55. Starptautiskā zinātniskā 

konference (10.-12.04.2013.) 

Tēla un teksta kodi XX gadsimta trīsdesmito 

gadu latgaliešu privātajā sarakstē. 

Inese Brīvere I Starptautiskais komparatīvistikas 

kongress "Cilvēks valodā, literatūrā, 

kultūrā", Daugavpils Universitāte 

14.11.2013-16.11.2013. 

 „Latgaliešu kultūras kodi Vitebskas guberņas 

latviešu korespondencē ”, 



36 
 

Pēteris Kivrāns DU Humanitārā fakultāte, 

Starptautiskā zinātniskā konference. 

Daugavpils, Latvija. 30.01.-

31.01.2014. 

Ievērojamā Latgales vēstures pētnieka 

Boļeslava Brežgo piemiņas saglabāšanas 

pasākumi. 

Pēteris Kivrāns ,,Sabiedrība un kultūra: Dilemmas un 

to risināšanas iespējas” Liepājas 

Universitāte. 16. Starptautiskā 

zinātniskā konference. Liepāja, Latvija. 

23.05.-24.05.2013. 

,,Mazāk zināmais par ievērojamo Latgales 

vēstures pētnieku B.Brežģo” 

Pēteris Kivrāns XXIII Zinātniskie lasījumi 

Starptautiskā konference. Daugavpils 

Universitāte. 24.01.-25.01.2013. 

Daugavpils, Latvija 

Ievērojamais Latvijas un vēstures pētnieks 

B.Brežgo-J.Zemzara, Br.Spūļa, St.Seiļa 

atmiņās. 

Alekssandrs 

Ivanovs, A. 

Varfolomejevs 

2013. g. 24.-25. janvārī. Daugavpils. 

Daugavpils Universitātes Humanitārās 

fakultātes rīkotā Starptautiskā 

konference „XXIII zinātniskie lasījumi” 

(sekcija „Vēsture: avoti un cilvēki” 

Возможности естественных 

контролируемых языков в представлении 

семантики исторических источников. 

Alekssandrs 

Ivanovs 

 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”. 

Latvijas historiogrāfija un Pirmais pasaules 

karš: diskutējamā aktualitāte” 

 

Kaspars Zellis 

un I. Lipše 

3. starptautiskā zinātniskā konference 

“Autors. Teksts.Laikmets”, Rēzeknes 

Augstskola, 2014.g. 

Literātu ieguldījums autoritārās ideoloģijas 

izveidošanā: Sabiedrisko lietu ministrijas 

Propagandas daļas dokumentu studijas. 

Kaspars Zellis LU LFMI konference “Meklējumi un 

atradumi”, Rīga, LU, 2014.g. 14 -15. 

maijs. 

Vēstures kari” Latvijā: pagātnes reprezentāciju 

konflikti 20 -30 gados. 

Kaspars Zellis Starptautiska zinātniska konference 

“Беларусь i Германiя: Гисторыя i 

сучаснасць” Minska, Minskas Valsts 

lingvinistiskā universitāte, 2014.g. 

11.aprīlis. 

Геноцид цыган на территории 

оккупированной Латвии 1941 - 1944.. гг 

 

Kaspars Zellis Birojnīca, Rīga. 2014.g. 8.maijs  Starp Eiropu un Krieviju: Otrais pasaules karš 

Latvijas sociālajā atmiņā 

Aivars Kaupužs „Fizisko aktivitāšu vērtējums jauniešu 

skatījumā”  

Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskā 

zinātniskā konference. Rēzekne 2014. 

Aivars Kaupužs “Effects of isokinetic rehabilitation 

program on achilles tendon 

rupturetreatment: the case study” 

3rd International Conference on Theory and 

Practice in Adapted Physical Activity. Olsztyn, 

Polija. 2013. 

Aivars Kaupužs „Veselību veicinošās fiziskās 

aktivitātes”  

 

LSPA doktorantu un maģistrantu zinātniskā 

konference „Sporta zinātne praksei” Rīga, 

2013. 

Aivars Kaupužs "Social welfare Interdisciplinary 

approach"  

Šauļu Universitāte. 2013. 

 

Aivars Kaupužs Mechanotherapy in rehabilitation 

process  

6th Baltic Scientific Conference Sport Science 

for Sustainable Society. Abstracts.Riga. 2013. 
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Ineta Kivle Šīs atmiņas rakstītas man pašam” jeb: 

Kas ir memuāru žanrs filosofiskā 

aspektā 

LU konference: Jāzeps Vītols Latvijas ideju 

vēstures un mūzikas estētikas telpā. – Rīga, 

2013. gada 30. oktobris 

Iveta Dukaļska Tautas muzikanta loma kāzu vārtu tradīcijā. 

Valkas novada Turnas muzikanti.  

Latvijas Universitāte, 72. konference, folkloristikas 

sekcija „Novadu identitāte: zīmes un simboli”, 

07.02.2014. 

Iveta Dukaļska Tautas muzikanta loma kāzu vārtu tradīcijā.  

 

Daugavpils Universitāte, Mākslas zinātņu institūta 

3. Rudens konference. 24.10.2014. 

Iveta Dukaļska Inovatīvie risinājumi tautas muzicēšanas 

tradīcijas atjaunošanā 

 Rēzeknes Augstskola, III starptautiskā zinātniski 

praktiskā konference „Māksla un mūzika kultūras 

diskursā” 19.-21. 09. 2014. 

Iveta Dukaļska Izpildījuma un konteksta mijiedarbība 

tradicionālajā instrumentālajā mūzikā.  

Daugavpils Universitāte, VIII Starptautiskā 

zinātniskā konference „Mūzikas zinātne šodien: 

patstāvīgais un mainīgais”, 09.-10.05. 2013. 

 

Savukārt studējošo apmaiņas ietvaros ilgstoša sadarbība ir izveidojusies ar Šauļu universitāti, kuras 

piedāvātās studiju programmas katru studiju gadu izvēlas 2 – 5 RA akadēmiskā bakalaura studiju 

programmas „Vēsture” studējošie (skatīt 16.3.p.) Regulāri notiek docētāju apmaiņa a ar Kauņas 

Vitauta Dižā Universitāti, Utenas koledžu u.c. Lietuvas augstskolām, par tradīciju ir izvērtusies 

vairāku RA Vēstures un filozofijas virziena docētāju piedalīšanās DU, LiepU, Viļņas, Klaipēdas, un 

Kauņas universitāšu vai zinātnisko institūtu rīkotajās konferencēs (skatīt 8.p..) un publicēšanās šo 

augstskolu zinātniskajos izdevumos (skatīt 13. p.). 

 

16.3. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros 

 

2012. 2013. studiju gadā piecus mēnešus Šauļu Universitātē studēja akadēmiskā bakalaura studiju 

programmas „Vēsture” 2. kursa students Vadims Maksimovs, bet 3. kursa studente Agnese 

Martinsone šo iespēju izmantoja deviņus mēnešus. 2013./2014. Studiju gadā vienu semestri šauļu 

universitātē studēja Kaspars Strods, bet Edgars Šepavalovs šo iespēju izmantoja deviņus mēnešus. 
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II STUDIJU VIRZIENAM „VĒSTURE UN FILOZOFIJA” ATBILSTOŠĀS 

AKADĒMISKĀS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS „VĒSTURE” 

RAKSTUROJUMS 

 

17. Studiju programmas „Vēsture”mērķis un uzdevumi 

 

Studiju programmas Vēsture vispārējais mērķis ir akadēmiskas vēstures izglītības 

nodrošināšana Rēzeknes Augstskolā.Studiju programmas konkrētais mērķis ir pilnveidot studējošo 

personību, nodrošinot viņu teorētisko zināšanu, pētniecības iemaņu un prasmju apguvi lietišķās 

vēstures jomās un vēstures radniecīgajās zinātnēs, sagatavojot viņus maģistrantūras studijām pilnas 

akadēmiskāsizglītības ieguvei. 

Uzdevumi: 

 sistematizēt studējošo zināšanas par vēstures un kultūras vēstures attīstības posmiem un 

procesiem pasaules, Latvijas un Latgales vēsturē un kultūrā; 

  nodrošināt studējošo pamatiemaņas un prasmes pētniecības darbā, it sevišķi informācijas 

iegūšanas, apstrādes, analīzes un izmantošanas prasmes;  

 veidot studējošo kritiski konstruktīvu un tolerantu attieksmi pret savu un citu darbu, padziļināt 

zinātniski pētnieciskā darba radošās iemaņas; 

 sekmēt studējošo izpratni par dažādu zinātņu nozaru pagātnes izzināšanas teorētiskajām 

pieejām, to integrēšanu vēstures un kultūras vēstures pētījumos; 

 studiju procesā sekmēt studējošo informāciju tehnoloģiju izmantošanas prasmju pilnveidi 

 

18. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti:  
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      Demonstrē teorētiskas un faktoloģiskas pamatzināšanas par pasaules, tās atsevišķu 

reģionu un Latvijas/Latgales vēstures attīstības procesiem, parādīt patstāvību un 

specializētas zināšanas vēstures notikumu kritiski vērtējošā un kopsakarības atklājošā 

izpratnē. 

   Spēj izteikt objektīvus spriedumus un viedokli par pasaules, tās atsevišķu reģionu un 

Latvijas/Latgales vēstures procesiem, piemērot vēstures zinātnes, histogrāfijas un 

kulturoloģijas (filozofijas, reliģijas, mākslas, kultūras vēstures), atzinumus laikmetu 

raksturojošās vēsturiskās (mitoloģiskās, reliģiskās, filozofiskās, zinātniskās, 

mākslinieciskās) domas ģenēzes kontekstā. 

    Izprot un klasificē dažādu periodu vēstures virzienu (politiskais, ekonomiskais, 

kultūras, sociālais) un definē tiem raksturīgo procesu svarīgākos jēdzienus un 

likumsakarības cilvēka darbības, vēsturiskā laika un telpas kontekstā.  
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       Izmanto apgūtās teorētiskās zināšanas un prasmes, zinātniski pētnieciskās 

darbības veikšanai (PowerPoin prezentācijas, raksti, referāti, projekti, studiju darbi, 

bakalaura darbi u.c.); 

     Prot analizēt konkrētu tekstu (avotu) laikmetu vēstures/ kultūras vēstures procesu 

kontekstā;  

      Spēj atklāt vēstures parādību nozīmi cilvēka un sabiedrības vēsturiskajā apziņā,  

interpretēt vēsturisko laiku un telpu pagātnē, tagadnē, nākotnē; 

      Lieto jaunākās vēstures u.c. zinātņu pētniecības metodes un IT tehnoloģijas jaunu 

vēstures avotu radīšanā un datu bāzu izmantošanā pētniecībā; 

      Spēj veikt historiogrāfijas un vēstures avotu (rakstīto un lietisko) atlasi un 

strukturēšanu pētījuma tēmas kontekstā; 

      Spēj veikt vēstures literatūras atlasi un tās strukturēšanu pētījuma tēmas kontekstā.  
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      Patstāvīgi iegūtas informācijas vai pētījuma tēmai nozīmīgu avotu un literatūras 

mērķtiecīgas atlases un izvērtējuma kontekstā: 

 spēj veikt historiogrāfijas un vēstures avotu iekšējo un ārējo kritiku un analīzi; 

 spēj veikt avotos un vēstures literatūrā rasto viedokļu iekšējo un ārējo kritiku un 

analīzi. 

     Saskata un aktualizē ar pasaules, tās atsevišķu reģionu un Latvijas/Latgales 

vēstures procesiem saistītus problēmjautājumus: 

 formulē problēmas un pētnieciskos uzdevumus;  

 integrē vēstures pētniecībā inovatīvus metodoloģiskos risinājumus; 

 izvērtē dažādu autoru materiāla izkārtojuma un vēstures ideju izcēluma 

variantus.  

K
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     Prot publiski atklāt/prezentēt savu skatījumu uz vēstures procesiem/parādībām, 

uzklausīt citus viedokļus un argumentēti aizstāvēt un pamatot savu viedokli zinātniskā 

diskusijā, spēj būt tolerantas pret citādu viedokli, inovatīvu pieeju vēstures pētniecībā. 

     Izprot pētniecisko projektu, ideju ģenerēšanas un produktīvas pētnieciskās darbības 

organizēšanas nozīmi mūsdienu vēstures problēmu izpētē, sadarbojoties ar Latvijas un 

citu valstu studentiem un zinātniekiem. 

      Spēj atsaukties citu pētniecisko grupu/ kolektīvu veidošanas iniciatīvai, zinātniski 

pētniecisko uzdevumu veikšanai starpdisciplināros pētījumos, sadarbībai ar dažādu 

zinātņu nozaru pārstāvjiem. 

      Spēj iesaistīties ERASMUS apmaiņas studijās, padziļinot izpratni par Eiropas 

reģionu vēsturisko domāšanu.  
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     Izmanto kreatīvas pieejas jaunu risinājumu meklējumos, distancējas no mācību 

literatūru reproducējošiem stereotipiem un klišejām vēsturiskā materiāla 

sniegumā/izklāstā. 

     Prot patstāvīgi strukturēt savu vēstures izglītību studijās, rosinot citus patstāvīgi 

pilnveidoties.  

     Prot formulēt jautājumus un diskutēt par vēstures zinātnes aktualitātēm ar 

vieslektoriem – citu ES valstu vēstures augstskolu un vēstures skolu pārstāvjiem. 

      Spēj mērķtiecīgi gatavoties tālākizglītībai maģistratūras un doktorantūras studijās, 

patstāvīgi papildināt zināšanas, attīstīt savas pētnieciskās iemaņas un prasmes. 
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19. Studiju programmas plāns(120 KP, 3 gadi) Pārbaudījuma veids – eksāmens (E), 

diferencētā ieskaite (DI), ieskaite (I), + moduļu ietvaros  studējošo daļēji brīvi un brīvi izvēlētie 

studiju kursi 

Studiju programmas daļas          1. sem. 2.sem 3.sem 4.sem 5.sem 6.sem 

Obligātā daļa (A) 

 
53 

KP/ 

79,5 

ECTS 

11KP

/ 

16,5 

ECTS 

9KP/ 

13,5 

ECTS 

8KP/ 

12 

ECTS 

4KP/ 

6 

ECTS 

5KP/ 

7,5 

ECTS 

16KP

/ 

26 

ECTS 

Modulis Vēstures zinātnes 

periodizācija un pētniecība 

       

Ievads vēstures zinātnē 3 3 DI      

Aizvēsture un seno laiku 

vēsture 

3 3 E      

Arheoloģija un etnogrāfija  2 2DI      

Viduslaiku vēsture 4  4 E     

Jauno laiku vēsture  5   3E 2 E   

Jaunāko laiku vēsture  5     2E  3DI 

Latvijas vēsture  6 3E 3 E     

Latgales vēsture  2   2E    

Filosofijas vēsture  3   3E    

Ievads vēstures filozofijā  1      1DI 

Historiogrāfija  3     3E  

Latvijas politiskā vēsture 2      2 DI 

Studiju darbs 4  2DI  2DI   

Bakalaura darbs 10      10E 

Obligātās izvēles moduļi (B) KP 9 KP 13KP 15KP 13KP 11KP 2KP 

Modulis Kulturoloģija   

23KP/ 

34,5 

ECTS 

 2 KP 5 KP 6 KP 8 KP 2KP 

Ievads kultūras teorijā 2     2DI  

Kultūras vēsture 6   3DI 3E   

Mākslas vēsture 4     4E  

Latvijas kultūras vēsture  2  2E     

Latgales kultūras vēsture  2      2 DI 

Reliģiju vēsture 2     2DI  

Mitoloģija un folklora  2     +2 DI   

Kultūras projekti   1     +1I  

Kultūra laikmeta simbolos un 

zīmēs   

2   2 DI    

Modulis Lietišķās kompetences 

pilnveide 

15 

KP/ 

22,5 

ECTS 

7 KP 7 KP 2 KP    

Avotmācība  3 3E      

Prese kā vēstures avots 2   2DI    
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Sociālā atmiņa vēsturē 2 2DI      

Reģionālās vēstures datu bāzes 1  1I     

Vēstures palīgzinātnes 3  3DI     

Latīņu valoda  2    2I     

Profesionālā angļu/vācu valoda 2 2DI      

Modulis Muzeoloģija 7 KP/ 

10,5 

ECTS 

 2 KP 2 KP 3 KP   

Muzejmācība un muzeja darba 

prakse 

3    3 DI   

Muzejs un sabiedrība 2   2DI    

Muzejs kultūrvēsturiskā vidē 2  2 DI     

Modulis Arhīvniecība 7 KP/ 

10,5 

ECTS 

  4 KP  3 KP  

Arhīvniecība un arhīva prakse 3     3DI  

Arhīvs kultūrvēsturiskā vidē  2   2 DI    

Lietvedība 2   2 DI    

Modulis Reģionālisms 8 KP/ 

12 

ECTS 

 2 KP 2 KP 4 KP   

Ebreji Latvijā/Latgalē: 

holokausts 

2  2KP     

Āzijas un Āfrikas vēsture 2    +2 DI   

Ētiskās domas vēsture 2    2 DI   

Brīvā izvēle(C) 5KP/7

, 5 

ECTS 

 1KP/

1,5 

ECTS 

 2KP 2KP  

Modulis Reģionālisms        

Mutvārdu vēstures ekspedīcija 1  1DI     

Poļu valodas pamati 2    + 2I   

B. Brežgo ieguldījums Latgales 

pētniecībā 

2      +2 DI 

Kopā  20 20 20 20 20 20 

 

20. Studiju moduļu un tajos ietvertos studiju kursu apraksti 

Studiju moduļos ietverto studiju kursu programmas ir pieejamas RA LAIS sistēmā, studiju 

kursu apguves tematiskais plānojums – RA MOODLE sistēmā 

Studiju programmas moduļa Vēstures zinātnes periodizācija un pētniecība mērķis ir 

nodrošināt vēstures zināšanu apguviun pētniecisko kompetenci, piedāvājot 

pasaules/Latvijas/Latgales vēstures un filozofijas vēstures sistemātiskos kursus, ar 

studiju darbu un bakalaura darba izstrādes starpniecību ievadīt studējošos vēstures 

zinātniski pētnieciskajās pieejās. Moduļa apguve sniedz zināšanas par vēstures laikmetu 
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iezīmēm, attīstības likumsakarībām, vēstures periodizāciju, laikmetiem 

raksturīgonotikumu hronoloģiju, vēsturiskajām personībām, nozīmīgākajiem 

pētniecības avotiem, literatūru un padziļina izpratni par pētniecisko metodoloģiju 

izvēles iespējām. 

Studiju kursa 

nosaukums 

Sasniedzamie studiju rezultāti Studiju rezultātu 

novērtēšanas veids 

 Studiju kursa noslēgumā studējošie:  

Ievads vēstures 

zinātnē 

Spēj raksturot vēstures zinātnes būtību, 

periodizēšanas pamatojumus, lieto 

zinātnisku terminoloģiju, izprot 

pētniecisko pieeju atšķirības un spēj 

izvēlēties pētnieciskajiem uzdevumiem 

atbilstošu metodoloģiju; 

 izprot mūsdienu vēstures pētīšanas  

aktualitāti un mijiedarbību ar citām  

zinātņu nozarēm  

Referāti, Power Point 

prezentācijas, 

kolokvijs,semināri,  

ziņojumi, studiju darbi, 

bakalaura darbs 

 Novērtēšana: kvalitatīvā (semināri, 

prezentācijas) un kvantitatīvā (kolokvijs 

kontroldarbi, ieskaites darbs) 

Diferencētā ieskaite 

Arheoloģija un 

etnogrāfija 

Ir iepazinuši arheoloģijas un etnogrāfijas 

zinātņu pamatnostādnes, izprot 

arheoloģijas zinātnes vietu un lomu 

vēstures pētniecībā, zina pasaules tautu 

attīstības procesu galvenās tendences;  

spēj zinātniski interpretēt arheoloģiskās 

liecības, zina pasaules tautu klasifikācijas 

principus, orientējas arheoloģijas un 

etnogrāfijas zinātnisko problēmu lokā 

Kolokvijs,semināri, tests 

 Novērtēšana: studiju kursā tiek vērtēti 

semināri (ieskaitīts/neieskaitīts); kursa 

noslēgumā notiek diferencētā ieskaite. 

Diferencētā ieskaite 

Aizvēsture un 

seno laiku vēsture 

Ir apguvuši kursa pamatjēdzienus; 

izprot vēsturiskās izmaiņas cilvēces senajā 

attīstībā; 

spēj analizēt pirmo valstisko veidojumu 

rašanos un attīstības likumsakarības 

Semināri, diskusijas, 

eksāmens 

 Novērtēšana: eksāmens  

Viduslaiku 

vēsture 

Izprot viduslaiku vēstures pamatjēdzienu 

saturu; 

Spēj izvērtēt faktorus, kas ietekmē feodālo 

valstu veidošanās un apvienošanās 

procesus; 

Spēj rajksturot feodālās valstīs notiekošās 

sociālā protesta formas; 

Pārzina feodālo valstu attīstības īpatnības 

Semināri, diskusijas, 

eksāmens 

 Novērtēšana: eksāmens  

Filozofijas 

vēsture 

Spēj  orientēties filozofijas 

pamatkategorijās un vēstures posmos,  spēj 

Semināri, tekstu analīze, 

referāts 
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analizēt filozofiskus tekstus;  

 prot uzstāties debatēs par konkrētu 

filozofisku tēmu, sniedzot zināšanās 

balstīto argumentāciju. 

 Novērtēšana: summatīvā Eksāmens 

Latvijas vēsture Zina Latvijas vēstures svarīgākos posmus 

un notikumus  no vissenākajiem laikiem 

līdz mūsdienām;  prot analizēt dažādus 

Latvijas vēstures problēmjautājumus; spēj 

diskutēt par dažādu autoru viedokļiem 

Latvijas vēstures interpretāciju kontekstā 

 

 Novērtēšana: formatīvā un summatīvā Eksāmens 

Latgales vēsture Studējošie orientējas vienas no vecākajām 

latviešu ciltīm – latgaļu vēsturē, zina 

latgaļu valstiskos valdījumus, attiecības ar 

slāvu ciltīm; izprot cēloņus, kas noteica 

latgaļu nonākšānu svežemju jūgā no 13.gs. 

līdz pat 20. gs 20. gadiem, spēj izvērtēt 

jūga sekas visās dzīves jomās; Saprot 

Latgales attīstības problēmas Latvijas 

valsts sastāvā, padomju okupācijas gados 

un atjaunotajā Latvijas valstī. 

Praktiskie darbi, kolokvijs, 

kontroldarbs 

 Novērtēšana: formatīvā un summatīvā Eksāmens 

Jauno laiku 

vēsture 

Spējj analizēt perioda soc.politiskās 

reālijas, izprot ekonomisko un kultūras 

procesu ietekmi uz modernās sabiedrības 

veidošanos, pārzina šī posma narratīvu( 

kontroldarbi, eksāmens). 

Semināros spēj analizēt problēmjautājums. 

Iemaņas darbā ar avotiem un literatūru 

spēj pierādī,t izstrādājot patstāvīgos 

ziņojumus/ referātus. 

Semināri 

Referāts 

Kontroldarbi 

Eksāmens 

 Novērtēšana: summatīvā Eksāmens 

Jaunāko laiku 

vēsture 

Spēj analizēt un aktualizēt kursa vielu, 

vispārīgi orientējās jaunāko laiku 

problemātikā, pārzina šī posma naratīvu. 

   Semināros spēj analizēt apskatāmā 

vēstures posma problēmu jautājumus. 

   Apliecina  iemaņas darbā ar vēstures 

avotiem un literatūru.analizē un aktualizē 

vēstures problēmas, orientējas laikmeta 

ekonomiskajos, sociālajos, politiskajos un 

kultūras procesos. 

Semināri 

Referāts 

Kontroldarbi 

Eksāmens 

 Novērtēšana: summatīvā Eksāmens 

Ievads vēstures 

filosofijā 

Kursa apguve padziļina spēju domāt 

vēsturiski un filosofiski, saprast un 

vispārināt vēstures notikumu jēgu 

(pagātni), skaidrot un pamatot šodienas 

Pārskata tabulas, referāts, 

tekstu analīze 
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notikumus (tagadni) un prognozēt to 

attīstību nākotnē. Spēj analizēt vēstures 

filosofijastekstus, diskutēt par vēstures 

notikumu atspoguļojuma filosofisko jēgu; 

spēj rekonstruēt vēstures procesa izpratnes 

daudzveidībupagātnes domātāju darbos  

 Novērtēšana: kvalitatīvā un kvantitatīvā Diferencētā ieskaite 

Historiogrāfija Spēj identificēt un vispusīgi raksturot 

nozīmīgākos historiogrāfiskos virzienus 

vēstures izpētē pasaulē un Latvijā; 

konstatēt vēstures pētniecības saikni ar 

politiskiem, sociāliem un garīgiem 

procesiem sabiedrībā; patstāvīgi vērtēt 

vēsturnieku pētījumus 

Semināri, ziņojumi, 

referāts 

 Novērtēšana: Novērtēšana: kopējais 

vērtējums veidojas no: 

1. referāta „Pētījuma vēsturē izvērtēšana 

un dziļā analīze” prezentēšana seminārā; 

2. mutiskas ieskaites par teorētisko kursu 

Diferencētā ieskaite 

Latvijas politiskā 

vēsture 

Izprot politiskā procesa vēsturiskumu,spēj  

analītiski un kritiski izvērtēt Latvijas 

politikas vēstures procesus un uz to bāzes 

spriest par mūsdienu politikas attīstības 

tendencēm. Semināros aktualizē vēstures 

naratīva un interpretācijas politikas 

procesos, spēj apliecināt savas zināšanas 

problemātikā 

Semināri, diskusijas, 

referāts 

 Novērtēšna: summatīvā Diferencētā ieskaite 

Studiju darbs Zina zinātniski pētnieciskā darba izstrādes 

un noformēšanas noteikumus; pēj 

patstāvīgi veikt pētījumu, pamatot 

zinātniski pētnieciskās tēmas aktualitāti, 

novitāti, izstrādes metodes; noformē 

studiju darbu atbilstoši metodiskajiem 

ieteikumiem, spēj publiski aizstāvēt sava 

pētījuma rezultātus 

 

 Novērtēšana: publiska aizstāvēšana, 

kvantitatīvs vērtējums 

Diferencētā ieskaite 

Bakalaura darbs Prot izraudzīties avotus un literatūru 

pētnieciskajam  tematam; Spēj novērtēt 

avotos un literatūrā rodamo tiešo, netiešo 

un netīšo informāciju, veikt avotu un 

literatūras zinātnisku analīzi; Prot 

strukturēt pētījumu, noformēt to atbilstoši 

metodiskajiem norādījumiem, publiskti to 

prezentēt un aizstāvēt  

 

 Novērtēšana: summatīva (publiska 

aizstāvēšana , atbildes uz recenzentu 

Valsts pārbaudījums 
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aizrādījumiem un pārbaudījuma komisijas 

locekļu jautājumiem).  

 

Modullis Kulturoloģija sniedz zināšanas par kultūras prosesu saikni ar pasaules, 

atsevišķu reģionu, nāciju un etnosu tradicionālās kultūras transformāciju zinātnes, 

politisko, ekonomisko un sociālo procesu kontekstā. Modulis nodrošina prasmi analizēt 

un vērtēt kultūras, mākslas, reliģijas u.c. norises, likumsakarības un konkrētā laikā un 

telpā radītos artefaktus atbilstoši kulturoloģijas  teorijām   

Kultūras vēsture Zina nozīmīgākos kultūrfaktus civilizāciju 

vēsturē, to izcelsmes avotus, dažādu tautu 

kultūras mijiedarbībuar vēstures norišu 

politiskajām un ekonomiskajām 

aktualitātēm. Spēji dentificēt,  pētīt un 

izskaidrot kultūras jomu daudzveidīguma 

problēmas un likumsakarības 

Semināri,referāts, testi 

 Novērtēšana: summatīvā  

Mākslas vēsture Zina mākslas vēstures attīstības posmus, 

spēj atpazīt nozīmīgākos mākslas stilus un 

pamatot to attīstības saikni ar  vēstures 

kontekstu; spēj atpazīt  laikmetu izcilāko 

mākslinieku daus, analizēt to iezīmes, 

noteikt mākslas veidu, stilu, žanru;  prot  

analizēt mākslas darbu kompozicionālo 

uzbūvi. 

Semināri, praktiskie darbi, 

testi 

 Novērtēšana: summatīvā  

Ievads kultūras 

teorijā 

Izprot kultūras attīstības atspoguļojumu 

teorijās, spēj novērtēt teoriju kopējās un 

atšķirīgās iezīmēs, prot uztvert un analizēt 

mūsdienu kultūras attīstības tendences 

vietu un lomu vēstures procesā 

Semināri, prezentācijas, 

pārskata tabulas 

 Novērtēšana: kvalitatīvā, kvantitatīvā  Diferencētā ieskaite 

Reliģiju vēsture Zina un izprot reliģiju vēstures 

problēmjautājumus, pasaules reliģiju 

ģenēzi, spēj novērtēt kristietības lomu 

Eiropas un pasaules vēsturē; pēta un prot 

analizēt dažādus pasaules reliģiju avotus, 

pievērš uzmanību  reliģiju izplatības un 

ģenēzes problēmjautājumiem 

Kolokviji, 

semināri,referāts 

 Novērtēšana: summatīvā Diferencētā ieskaite 

Kultūra laikmeta 

simbolos un zīmēs  

Zina zīmju un simbolu grupas, saprot to 

izcelsmes vēsturisko kontekstu; lieto 

semiotikas terminoloģiju, prot izmantot 

zīmes un simbolus kultūras pētījumos; 

zina tekstu analīzes paņēmienus un 

metodes. 

Lomu spēle, radošās 

darbnīcas, tekstu analīze 

 Novērtēšana: kvalitatīvā, kvantitatīvā, 

pašvērtējums 

Diferencētā ieskaite 

Latvijas kultūras 

vēsture 

Apgūta Latvijas kultūras attīstības 

pieredze, izprot lokālo kultūrprocesu saikni 

Kolokviji, 

semināri,referāts 
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ar pasaules kultūras norisēm, nacionālās 

kultūras attīstības posmiem; zina 

nozīmīgākos Latvijas kultūrfaktus, to 

rašanās avotus; pēta un prot izskaidrot 

Latvijas kultūras procesu likumsakarības, 

analizēt modernās kultūras iezīmju cēloņus 

un attīstības tendences. 

 Novērtēšana: summatīvā  Eksāmens  

Latgales kultūras 

vēsture 

Izprot Latgales kultūras iezīmju un  

attīstības posmu vēsturisko kontekstu, spēj 

izskaidrot, pētīt un analītiski vērtēt reģiona 

materiālās un garīgās kultūras artefaktus  

 

 Novērtēšana:summatīvā Eksāmens 

 

Modulis Lietišķās kompetences pilnveide nodrošina vēstures pētīšanas praktisko iemaņu 

nostiprināšanu un, balstoties uz apgūto pētniecisko tehnoloģiju daudzveidību, paplašina 

maģistra studiju izvēles iespējas. Modulis orientē studējošos uz lietišķu vēstures 

zināšanu pielietojumu vēstures avotu veidošanā un pētniecībā, dokumentu 

apstrādāšanā, sistematizēšanā, saglabāšanā un prezentēšanā, kā arī to izmantošanā, 

izglītojot sabiedrību. Tā apguve ļauj sekmīgāk iekļauties arī darba tirgū, pievēršoties 

privāto arhīvu un manuskriptus saglabāšanas, kā arīmutvārdu vēstures 

sistematizēšanas projektiem. Absolventi var iesaistīties muzeju un arhīvu darbībā, 

tūrisma industrijā, mediju un sabiedrības mijattiecību pētniecībā, kultūrvēstures 

objektu apzināšanas un saglabāšanas institūciju darbībā, skolēnu novadpētniecības 

pulciņu vadīšanā vai veidot karjeru citās ar vēstures un kultūras mantojuma  

apzināšanu un saglabāšanu saistītās institūcijās .  

Avotmācība Spēj noteikt, sistematizēt un analizēt 

avotus; zina svarīgākās avotpētniecības 

teorijas un avotmācības vēsturiskās 

attīstības posmus, ir gūtas iemaņas avotu 

jaunradē. 

Spēj savas zināšanas apliecināt 

kontroldarbos, iemaņas un prasmes – 

semināros un patstāvīgajā darbā. 

Praktiskie darbi, kolokviji, 

semināri. 

 Novērtēšana: summatīvā Eksāmens 

Prese kā vestures 

avots 

Zina un izprot mediju darbības 

pamatteorijas, izprot toietekmes uz 

sabiedrību hipotēzes,apgūst vēsturiskā un 

kristiskādiskursa analīzes metodoloģijas; 

spēj savienot apgūtās metodoloģijas ar 

studiju procesā iepriekš apgūtās 

zinātniskipētnieciskā darba iemaņām, 

strādājot ar masu medijiem kā avotiem; 

prot saskatīt, aktualizēt un risināt 

sabiedrības dzīvē masu mediju darbības 

problēmas zinātniskos pētījumos. 

Mediju analīzes pētījumu 

komentēšana semināros, 

individuālo mediju 

analīzes un kritikas 

uzdevumu izpilde, 

teorētisko zināšanu 

pārbaudes testi 

 Novērtēšana:  kvalitatīvā un kvantitatīvā Diferencētā ieskaite 

Vēstures Ir apguvuši kursa pamatjēdzienus; Semināri, diskusijas, avotu 
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palīgzinātnes izprot palīgzinātņu vietu un lomu vēstures 

pētniecībā; 

spēj analizēt palīgzinātņu avotus. 

analīze, diferencētā 

ieskaite 

 Novērtēšana: diferencētā ieskaite  

Latīņu valoda  Prot lasīt un rakstīt latīņu valodā; spēj 

tulkot vidējas grūtības pakāpes tekstus, 

morfoloģiski analizējot formas; prot 

noskaitīt zināmu apjomu “spārnoto 

izteicienu” un studentu himnu. 

Praktiskās nodarbības, 

patstāvīgie darbi 

 Novērtēšana: summatīvā Ieskaite 

Profesionālā 

angļu/vācu valoda 

Prot strādāt ar profesionālo literatūru, spēj 

izprast tekstus un diskutēt par tiem. 

Tekstu tulkošana, lomu 

spēles, testi 

 Novērtēšana: summatīvā Diferencētā ieskaite 

Sociālā atmiņa 

vēsturē 

Zina mutvārdu vēstures rašanās 

priekšnosacījumus, problēmu loku; izprot 

individuālās un kolektīvās atmiņas 

veidošanās  

mehānismu, atmiņas vietu un lomu cilvēka 

personiskās unsociālās identitātes 

definēšanā; Spēj noteikt vēsturiski 

politiskonotikumu ietekmi uz cilvēka 

atmiņu, prot interpretēt mutvārdu avotus 

mūsdienu vēstures zinātnes problēmu 

kontekstā; prot rīkoties ar diktofonu, veikt 

atmiņu ierakstu 

 transkripciju, spēj saistīt izraudzīto 

zinātniski pētniecisko tēmuar mutvārdu 

avotos rasto tiešo, netiešo un netīšo 

informāciju. 

Semināri, teorētisko 

atziņu,analīze 

Studenta veikto 

dzīvesstāstu un interviju 

analīze  

 Novērtēšana: kārtējā vērtēšana semināros 

(iesk./neiesk.), kontroluzdevumu kvantitat. 

vērt. ballēs,  kvantitatīvais novērtējums 

kursa noslēgumā. 

Diferencētā ieskaite 

Mutvārdu 

vēstures 

ekspedīcija 

Izstrādāt intervijas plānu, sagatavot 

intervijas norisei nepieciešamo tehnisko 

aprīkojumu; vadīt interviju, veikt tās 

ierakstu diktofonā vai video; seikt 

intervijas transkripciju un izveidotā 

vēstures avota zinātnisko analīzi 

Semināri un testi 

teorētirko atziņu 

pārbaudei, praktiskās 

nodarbības dzīvesstāstu un 

interviju ierakstu 

veidošanā, transkribēšanā  

un analīzē   

 Novērtēšana: summatīvā Ieskaite 
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Moduļa Muzeoloģija mērķis ir pārliecināt studējošos, ka, neraugoties uz to, ka visos 

pasaules kontinentos pastāv un darbojas daudzveidīgi muzeji, muzeoloģijas zinātnes 

objekts, teorija, struktūra un iekšējā loģika joprojām nav skaidri definēta un 

muzeoloģijas literatūru galvenokārt veido tehniski vai aprakstoši darbi, kam trūkst 

efektīvas, teorētiski  pamatotas muzeoloģiskās pētīšanas metodes.Muzeju studijas vairāk 

balstās uz praktiķu pieredzi, nekā uz teorētiskajām atziņām, bet muzeju profesionāļu 

identitātes problēmas sarežģī praktiskās darbības sfēras, kas daudzviet pasaulē balstās 

uz industriālās sabiedrības mācīšanās modeļu kompetencē bazētiem mērījumiem. 

. 

 

Muzejs un 

sabiedrība 

Izpr0t muzeja daudzveidīgo lomu 

mūsdienu sabiedrībā, spēj novērtēt 

komunikācijas nozīmi gan starppersonu, 

gan arī muzeja tēla veidošanā: 

prot sagatavot preses relīzi, novadīt 

ekskursiju un veikt to analīzi. 

Semināri, ekskursija, 

dokumentu analīze, 

praktiskie uzdevumi 

 Novērtēšana: Kārtējā un summatīvā 

noslēguma pārbaudījumā 

Diferencētā ieskaite 

Muzejs 

kultūrvēsturiskā 

vidē 

Spēj skaidrot pasaules muzeju attīstības 

tendences, muzeju rašanās 

priekšnoteikumus; muzeju funkcionēšanas 

īpatnības; 

orientējas vadošo pasaules muzeju 

darbībā, specifikā, kultūras kontaktu formu 

dažādībā. 

Semināri, tests 

 Novērtēšana: kārtējā vērtēšana semināros 

un kontroluzdevumu izpildē 

(iesk./neiesk.), kā arī kvantitatīvā 

novērtēšana kursa noslēgumā 

Diferencētā ieskaite 

Muzejmācība un 

muzeja darba 

prakse 

izprot muzeju sociālo lomu mūsdienu 

sabiedrībā, ir apguvis teorētiskās 

zināšanas, kas nepieciešamas muzeja 

prakses sekmīgai norisei; orientējas 

svarīgākajos LR un starptautiskajos 

muzeju darbības normatīvajos aktos un 

muzeju darba specifiskajos virzienos; ir 

iepazinies ar muzejisko priekšmetu 

saglabāšanas, eksponēšanas, 

transportēšanas un izmantošanas 

teorētiskajiem nosacījumiem; izprot 

muzeju darba zinātnisko un pedagoģisko 

nozīmi, spēj integrēt savā pētnieciskajā 

darbā muzeju krātuvju materiālus;  

Semināri, tests, prakses 

uzdevumu izpildes 

atspoguļošana un 

pašvērtējums 

 Novērtēšana: kārtējā vērtēšana semināros 

(iesk./neiesk.), kā arī kvantitatīvā 

novērtēšana kursa noslēgumā  

Diferencētā ieskaite 

Moduļa Arhīvniecība apguve pārliecina, ka vēstures dokuments būtībā ir jebkurā veidā 

un materiālā ierakstīta informācija, ko rada, saņem un uzglabā dažādas institūcijas, 

valsts un pārvaldes iestādes, uzņēmumi, uzņēmēj sabiedrības, skolas, reliģiskās 

organizācijas vai fiziskās personas. Savukārt arhīvu misija  ir saistīta ar dokumentu 
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kopuma, neatkarīgi no dokumentu rašanās datuma, formas, vides un informācijas 

nesēja, uzkrāšanu, glabāšanu un izmantošanu to arhīviskās vērtības dēļ. 

Arhīvniecība un 

arhīva darba 

prakse 

Spēj demonstrēt izpratni par arhīvu nozīmi 

un lomu sabiedrībā un vēstures pētniecībā; 

balstoties uz iegūtām zināšanām par 

Latvijas arhīvu sistēmu, patstāvīgi veikt 

pētījumam vajadzīgu avotu apzināšanu un 

meklēšanu Latvijas Nacionālā arhīva 

struktūrvienībāsatbilstoši prasībām 

noformē prakses dienasgrāmatu 

Individuālie uzdevumi 

 Novērtēšana:  summatīvā (studiju kursa 

apguves uzdevumi, prakses vadītāja 

vērtējums, prakses dienasgrāmatas 

vērtējums) 

Diferencētā ieskaite 

Arhīvs 

kultūrvēsturiskā 

vidē 

Spēj veikt pētniecisku darbu, izmantojot 

iegūtās zināšanas par arhīvu izcelsmes 

vēsturiskajiem apstākļiem; izprot arhīva kā 

tautas kultūrvēsturiskās atmiņas glabātajā 

lomu un vietu vēstures  zinātnē; spēj 

apzināt un sistematizēt arhīvu vēstures 

pētnieku ieguldījumu pasaules, Latvijāas 

un Latgales vēsturē 

Semināri, pētnieku tekstu 

analīze,  

 Novērtēšana: summatīvā Diferencētā ieskaite 

Lietvedība Patstāvīgi spēj sagatavot dokumentu, 

nodrošinot tam juridisko spēku; prot 

izvēlēties atbilstošus dokumenta veidus 

pētniecisko uzdevumu veikšanai; izprot 

lietu veidošanas un arhivēšanas principus. 

Praktiskās nodarbības, 

semināri, kontroluzdevumi 

 Novērtēšana: summatīvā un formatīvā Diferencētā ieskaite 

Modulis Reģionālisms veido izpratni, par to, kāsociālkultūras elementi ietver sevī 

vēsturiskās tradīcijas, cilvēku paradumus, kultūras vērtības, dzīvesveidu u.c. Cilvēki 

dzīvo noteiktā sabiedrībā, kurā veidojas noteikti uzskati, vērtības un uzvedības normas, 

kasizpaužas attieksmē un/ vai attiecībās 1) pašam ar sevi, 2) pret citiem, 3) pret 

sabiedriskām institūcijām, 4) pret sabiedrību kopumā, 5) pret dabu, 6)pret pasaules 

radīšanu. Ir ļoti daudz dažādu faktoru, kas var ietekmēt cilvēku rīcību un kura 

savukārt var atspoguļoties citu tautu priekšstatos par tautas vai reģiona tēlu. 

Kultūrsociālā vide nosaka mentalitātes, vēsturiskās apziņas reliģisko un tikumisko 

normu, tradīciju u.c. tiešo iespaidu uz dzīvesveidu un komunikāciju ar citiem cilvēkiem 

laikā un telpā. 

Ebreji 

Latvijā/Latgalē: 

holokausts 

Spēj patstāvīgi un kritiski formulēt, 

analizēt ebreju vēstures un holokausta 

pētniecības problēmas pasaulē, Latvijā un 

Latgalē; zina un izprot ebreju vēstures 

pētniecības aktualitātes, historiogrāfijas 

pieejas pasaulē un Latvijā; prot integrēt 

savā zinātniski pētnieciskajā darbībā 

aktuālus ebreju vēstures jautājumus 

Ekskursija, semināri, 

tikšanās, lauka pētījums, 

recenzija par ebreju 

vēstures pētījumu 

 Novērtēšana: summatīvā Diferencētā ieskaite 
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B. Brežgo 

ieguldījums 

Latgales 

pētniecībā 

Izsekojot Boļeslava pētījumu 

daudzveidībai, tudējošie iepazīst Latgales 

izglītības, muzeju un arhīvu darba  sistēmu 

rašanās priekšnosacījumiem un darbības 

pilnveidei.  

Semināri, referāts, ieskaite 

 Novērtēšana: ieskaite  

Ētiskās domas 

vēsture 

Zina nozīmīgākās ētikas paradigmas, 

izprot to  saikni arsabiedrības vēsturisko 

apziņu, izprot ētikas zinātnes atspoguļoto 

vēsturisko problēmu loku, attīstības 

virzienus, morāles vietu un lomu;  spēj 

analītiski vērtēt ētikas zinātnes vēsturisko  

attīstību un nozīmi dažādās sabiedriskajās 

sistēmās, saistīt izraudzīto zinātniski 

pētniecisko tēmu ar ētikas zinātnes 

atziņām.Prot analizēt ētisko domu 

atspoguļojošu tekstu(avotus), spēj   

argumentēt savu morālo pozīciju un 

attieksmi pret citādāko 

Diskusijas, semināri, eseja 

 

 Novērtēšana: kārtējā vērtēšana semināros 

(iesk./neiesk.), kvalitatīvā vērtēšana 

diskusijās, esejas kvantitat. vērt. ballēs, kā 

arī kvantitatīvā novērtēšana kursa 

noslēgumā 

Diferencētā ieskaite 

Mitoloģija un 

folklora 

Kursa noslēgumā students spēj: 

 Parādīt mitoloģijas un 

folkloristikas svarīgāko jēdzienu 

un likumsakarību izpratni 

(pārbaudes forma - ieskaite, 

praktiskās nodarbības)  

 Patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt 

informāciju (pārbaudes forma -  

individuālās konsultācijas)  

 Izmantojot apgūtās teorētiskās 

zināšanas, formulēt un analītiski 

aprakstīt mitoloģijas un 

folkloristikas problēmas 

(pārbaudes forma - praktiskās 

nodarbības) 

Diskutēt par aktuālajiem mitoloģijas un 

folkloristikas problēmjautājumiem 

studējošo auditorijā  

Ieskaite  

Brīvās izvēles studiju kursi (modulis Reģionālisms) 

Reģionālās 

vēstures datu 

bāzes 

spēj veikt pētniecisku darbu, izmantojot 

datu bāzes; izprot moderno tehnoloģiju un 

datu bāzu izmantošanas iespējas 

vēsturnieka darbībā, nostiprinātas iemaņas 

Praktiskie darbi, 

individuālie uzdevumi 
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datu ievadīšanā, rediģēšanā 

 Novērtēšana: summatīvā Ieskaite 

Poļu valodas 

pamati 

Saprot sarunvalodu un zina rakstības 

pamatprincipus; spēj lasīt un ar vārdnīcas 

palīdzību tulkot poļu valodas tekstus; spēj 

pētniecībā izmantot poļu valodā rakstītos 

vēstures avotus 

Praktiskās nodarbības, 

tekstu analīze, tulkošanas 

uzdevumi, tests 

 Novērtēšan: summatīvā Ieskaite 

Kultūras projekti Studējošie apgūst/nostiprina projekta 

izstrādāšanas iemaņas, pievēršot 

padziļinātu uzmanību tautas tradicionālās 

kultūras pētniecisko projektu rakstīšanai. 

Tautas muzikanta intervija 

 Novērtēšna: summatīvā Ieskaite 

  

 

 

21. Studiju programmas organizācija 

 

Bakalaura studiju programmu studējošie apgūst pilna laika klātienes studijās (6 semestri) un 

nepilna laika neklātienes studijā (7 semestri). Programmas apjoms ir 120 KP (180 ECTC); no 

kuriem bakalaura darbs 10 KP (15 ECTC) un 2 studiju darbi 4 KP (6 ECTC). No programmā 

ietvertajiem moduļiem 66 KP (99 ECTC) veido zināšanas un izpratni par vēstures zinātnes un 

palīgnozaru pamatnostādnēm, principiem, pētnieciskajām pieejām un pētnieciskajām 

metodoloģijām; 22 KP (33 ECTC) atklāj aktuālas tendences vēstures procesos; 20 KP (30 ECTC) 

pievērš studējošos starpdisciplinārām problēmām. No studiju programmas kopējā apjoma teorētiskie 

kursi veido 102 KP (153 ECTC), muzeja prakse 2 KP (3 ECTC), arhīva prakse – 2 KP (3 ECTC). 

Studiju programmas apguves noslēgumā ir valsts pārbaudījums – izstrādātā bakalaura darba 

aizstāvēšana. Bakalaura darbu studējošie lielākoties izstrādā visu triju  studiju gadu laikā, izraudzītā 

objekta specifiku atklājot pakāpeniski studiju darbos pirmajā un otrajā studiju gadā. Uz labāko 

pētījumu bāzes izveidotos referātus studiju darba novērtēšanas komisija rekomendē prezentēšanai 

studentu zinātniskajās konferencēs. Obligāta ir prasība zinātniskos pētījumus balstīt uz vēstures 

avotiem, tostarp – arhīvu fondu materiāliem, presi, atmiņām u.c. 

Studiju kursos, atbilstoši to specifikai un apjomam, tiek paredzēts noteikts kontroldarbu skaits, 

semināru, grupu vai individuālās prezentācijas un pārbaudījuma veids un daudzums. Studējošo 

individuālā studiju darba apjoms ir noteikts studiju kursa programmās, uzdevumi – studiju kursu 

kalendāri tematiskajā plānojumā, ko studējošie saņem nodarbību sākumā. 
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Gatavojoties pārejai uz trīsgadīgām bakalaura programmu, sākot ar 1. kursa studiju satura 

plānojumu 2005./2006. studiju gadā, tika veiktas izmaiņas, lai pakāpeniski samazinātu kopējo 

studiju apjomu, un akcentētu studiju saturā vēstures zināšanu lietišķo prasmju un iemaņu 

padziļināšanu. 

  Veicot iecerētās izmaiņas, uzmanība tika pievērsta ne tikai studiju programmas satura 

analīzei, bet arī studējošo viedoklim par piedāvāto studiju kursu lietderīgumu. Programmas 

pilnveidē, sākot ar 2012.g., ir zstrādāti un studiju programmā integrēti moduļi „Muzeoloģija” (7KP) 

un „Arhīvniecība” (7 KP), kas mijiedarbībā ar studiju programmas obligāti apgūstamo un piedāvāto 

izvēles studiju kursu saturu, akcentē lietišķo vēstures disciplīnu īpatsvaru un ir pamats pārejai uz 

studiju programmas nosaukuma maiņu. Ar lietišķās vēstures pieeju RA īstenotā akadēmiskā 

bakalaura studiju programmu „Vēsture” būtiski atšķiras no LU un DU īstenotajām vēstures 

bakalaura studiju programmām. Šī pieeja nodrošina arī vēsturnieku izglītības pēctecību RA: lai 

bakalaura studiju programmas absolventiem nodrošinātu iespēju iegūt maģistra grādu lietišķās 

vēstures virzienā, veiktas izmaiņas RA augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju 

programmas „Arhīvniecība” uzņemšanas noteikumos. 2012./2013.g. profesionālā maģistra studiju 

programmā „Arhīvniecība” studijas turpina četri akadēmiskā bakalaura studiju programmas 

absolventi 2013./2014. st. gadā – divi, 2014./2015. – trīs. 

Ja līdz 2011.g. muzeja prakses notika galvenokārt Rēzeknes kultūrvēstures muzejā, tad, 

sākot ar 2012.g. pavasari, studējošie par prakses vietām mērķtiecīgi izvēlējās arī valsts centrālos 

muzejus vai muzejus ar specifisku darbību. Līgumus par studējošo praksēm ir noslēgti ar 

Nacionālo vēstures muzeju, Porcelāna muzeju, Sporta muzeju Bauskas u.c. novadu muzejiem 

(Rēzeknes, Balvu, Gulbenes, Preiļu, Jelgavas u.c. novadu muzejiem. Arī arhīvniecības praksi 

studējošie pēc izvēles var iziet gan LNA Rīgā, LNA Rēzeknes, Cēsu, Alūksnes u.c. zonālajos 

valsts arhīvos, dažādu institūciju un organizāciju arhīvos, gan arī, noslēdzot līgumus, citviet 

institūciju un privātajos arhīvos.  

Muzeja un arhīva darba prakses nodrošina teorētisko zināšanu aprobēšanu, savu ieceru 

praktisko īstenošanu ekspozīcijas idejā vai darbā ar apmeklētājiem. Studenti, brīvi izvēloties 

prakses vietu, nodrošina sev individuāli nozīmīgu stažēšanos jomās, kas atbilst viņu turpmākās 

izglītības un profesionālās kvalifikācijas ievirzei. Prakses, kas pieprasa vēstures zināšanu praktisko 

iemaņu pielietojumu, būtiski atšķiras no vēstures apguves pēc mācību grāmatām. Tās ļauj saskatīt 

mūsdienu sabiedrības vēstures apziņas saikni ar pagātnes notikumiem, kā arī attīsta izpratni par 

dokumentu u.c. vēstures liecību interpretācijas iespējām vēstures atmiņas saglabāšanas institūciju 
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darbībā. Praksēs gūtā pieredze savukārt ietekmē mērķtiecīgu sadarbību ar studiju programmas 

vadību, pieprasot izstrādāt un ieviest studiju programmā tādus studiju kursus, kas atbilst studējošo 

personīgo un profesionālās izaugsmes vajadzību apmierināšanai.  

 

22. Prasības, uzsākot studiju programmu 

 

Rēzeknes Augstskolas studiju programmā „Lietišķā vēsture”, kas pakāpeniski tiek pārveidota 

atbilstoši Informācijas un komunikācijas zinātņu studiju virzienam, pilna laika studijās tiek uzņemti 

pretendenti ar vispārējo vai profesionālovidējoizglītību (izglītības dokuments kopš 2004.g.), kuri ir 

nokārtojuši centralizētos eksāmenus latviešu valoda un svešvalodā. Ja pretendents ir kārtojis 

centralizēto eksāmenu arī vēsturē vai kultūras vēsturē/kulturoloģijā, tad par katra eksāmena 

vērtējumu virs 85% viņš saņem 1 papildus punktu; ja vērtējums ir no 70 līdz 84 %, tad pretendents 

saņem 0,5 papildus punktus (papildus punkti tiek ņemti vērā konkursa gadījumos); nepilna laika 

studijās uzņemot, tiek ņemts vērā vidusskolas izglītības atestāta vidējais vērtējums ballēs.Personām, 

kuras vidējo izglītību Latvijā ir ieguvušas līdz 2003. gadam (ieskaitot) vai atbilstošu izglītību 

ieguvušas ārvaltstīs, kā arī personām ar īpašām vajadzībām, konkursa kritērijs ir sekmīgs vērtējums 

visos vidusskolas mācību priekšmetos (ne mazāk kā 4 balles 10 ballu sistēmā vai ne mazāk kā 3 

piecu ballu sistēmā). 

 

23. Studiju programmas praktiskā īstenošana  

 

Studiju progragrammas apguvē tiek izmantotas kontaktstundas un studējošo patstāvīgais 

darbs. Studiju programmas didaktiskā koncepcija galvenokārt ir orientēta uz studentu aktivitātēm 

studiju procesā, lai, diskutējot un argumentēti izvērtējot studiju kursos ietvertās idejas semināros u.c. 

studiju kursos noteiktajās darba formās, sekmētu vēsturnieka kompetences pilnveidi (piemēram, 

informācijas līmeņu analīze vēstures avotos un literatūrā, shēmu veidošanu mediju satura analīzē un 

kritikā, vēstures ideju vizualizēšanu kultūras un mākslas vēsturē, pārskata tabulu veidošanu 

sistemātiskajos vēstures zinātņu kursos, IT resursu izmantošanu pētniecisko uzdevumu veikšanā, 

prezentācijas prasmju pilnveidei u.c. mūsdienīgu studiju aktualitātēm. Kontaktstundas tiek 

organizētas plūsmu, grupu un individuālajās nodarbībās. Atbilstoši studiju kursu apraksta 

plānojumam, docētāji plūsmu un grupu nodarbības strukturē lekciju, semināru, kolokviju formā, bet 

individuālās nodarbības praktikuma darba formā. Docētājiem aktīvi izmantojotdažādas interaktīvās, 
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individuāli vai grupās sagatavotas prezentācias un citas grupu darba formas, videomateriālus, 

organizējot diskusijas, praktikumus, izstrādājot darba lapas un izdales materiālus, tiek nodrošināta 

atgriezeniskā saite un sekmēta studējošo patstāvīgā darba regularitāte. 

Studiju programmas docētāju biežāk praktizētie semināru veidi: 1) diskusija grupā (jautājumu- 

atbilžu, izvērstās, plānveidīgās debates, diskusijas u.c. formās); 2) referātu apspriešana (mutisko vai 

docētājam rakstiski iesniegto referātu recenzijas formā); 3) mākslas filmu, mākslas darbu, 

videofilmu apspriešana un analīze; 4) praktisko uzdevumu semināri (“prāta vētra”, pazīmju 

ranžēšana, tekstu (avotu) komentējoša lasīšana un analīze, vingrinājumu izpilde, darbs ar datu 

bāzēm; lomu spēles u.c. 

Gatavošanās semināram ir atkarīga no tā formas. Vēstures bakalauru studiju procesa optimizēšanai 

tiek izmantotas arī tādas semināru formas kā ekskursija, muzeja ekspozīciju analīze, publikāciju 

analīze, intervijas analīze, recenzijas par jaunāko vēstures literatūru, pētniecisko projektu 

prezentācijas, kā arī kolokvijs, viktorīna, testi u.c.. Semināru metodes plašāka izmantošana 1) 

nodrošina atgriezenisko saikni, jo atklāj gan izprasto, pieņemto, gan arī pretrunīgo, 2) trenē topošos 

vēsturniekus pierādīšanas, argumentēšanas u.c. publiskas uzstāšanās iemaņu apguvei. Semināru 

formu daudzveidīgums ir nozīmīgs faktors studiju kvalitātes nodrošinājumā. 

Vairākos studiju kursos tiek praktizētirakstiskie eksāmeni, studiju kursu apguves gaitā un arī 

eksāmenos tiek izmantoti audiovizuālie mācību līdzekļi; individuālo studiju darba uzdevumu 

pārbaudei tiek izstrādāti testi, praktiskie uzdevumi, viktorīnas; nereti kā zināšanu pārbaudes formas 

tiek izmantoti radošie uzdevumi – esejas, scenāriju izstrāde, dzeja, dziesma, krustvārdu mīklu 

sastādīšana u.c. Uzdevumi padziļina studējošo priekšstatu par vēsturiskās apziņas iezīmēm laikā, 

laikmetiem raksturīgo vērtību relatīvismu, informācijas nesēju – zīmju un simbolu semiotisko 

raksturu, informācijas (tiešā – netiešā, tīšā –netīšā) līmeņiem dažādos tekstos (hronika, prese, 

atmiņas u.c.)   

Vēstures studentiem obligāti ir jāapgūst latīņu valoda, bet brīvajā izvēlē tiek piedāvātas 

vairākas svešvalodas: 1) poļu, lietuviešu vai krievu valoda, kas, atbilstoši Latgales vēstures 

specifikai, ir nepieciešamas darbā ar vēstures dokumentiem un ERASMUS apmaiņā studējošajiem; 

2) profesionālā svešvaloda (angļu vai vācu). 

Savukārt lekciju ilustrēšanai galvenokārt tiek izmantotas PowerPoint prezentācijas, to ietvaros 

notiek diskusijas. Studiju procesā tiek organizēti daudzveidīgu formu semināri (avotu un teorētisko 

atziņu analīze un komentēšana, ziņojumu, referātu, eseju, interviju, dzīvesstāstu u.c. patstāvīgi 

veidoto vēstures avotu, kā arī mākslas darbu, statistikas datu, vēstures dokumentu, likumpamatoto 
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aktu u.c. laikmeta liecību analīze u.c.). Docētāji izmanto arī lomu spēles, lietišķās spēles, piedāvā 

analīzei video un audio ierakstus, organizē ekskursijas, lauka pētījumus, ekspedīcijas u.c. aktīvas 

studiju darba formas.  

Tādējādi topošo vēsturnieku kompetenci nodrošina triju didaktisko modeļu savstarpēja 

mijiedarbība: komunikatīvais didaktiskais modelis ir virzīts uz studējošo attieksmju veidošanos 

informācijas apmaiņas procesā, savstarpējā saskarsmē un sadarbībā grupās un kursā; procesorientētā 

didaktiskā modeļa pamatā ir patstāvīgas studijas, bet mācīšanas – mācīšanās procesā students un 

docētājs ir līdzvērtīgi, ieinteresēti izzinātāji; kognitīvā didaktiskā modeļa pamatā ir mācīšanās 

dialogā ar docētāju, bet galvenā uzmanība tiek veltīta studiju satura atlasei un strukturēšanai.  

Visu studiju kursu programmas ir pieejamas RA LAIS sistēmā, studiju kursu tematiskie plāni 

un semināru uzdevumi studējošajiem ir pieejami arī RA Moodle vidē. Lai sekmētu studiju kursu 

padziļinātu apguvi, docētāji sagatavoun nosūta uz kopējo kursa e-pastu obligātās literatūras sarakstā 

neietvertus avotu un pilntekstu datu bāzēs rastass jaunākās teorētiskās literatūras atziņas, tostarp 

svešvalodās, kas papildina plānoto tematu apguves izpratnes paplašināšanu un nostiprina studējošo 

analīzes iemaņas. Ra bibliotēkā ir pieejamas vairākas datu bāzes, ko pētnieciskos nolūkos izmanto 

studējošie.  

 

24. Vērtēšanas sistēma  

 

Studiju programmas ietvaros ir izstrādāti kritēriji studentu pētniecisko iemaņu un zināšanu 

novērtēšanai, metodiskie ieteikumi arhīva un muzeja prakšu sekmīgai norisei, kā arī studiju darbu un 

bakalaura darbu izstrādei. Līdz 2014. gada septembrim zinātnisko darbu izstrāde studējošie vadījās 

pēc profilējošās katedras apstiprinātajiem metodiskajiem norādījumiem (Čakša V. Metodiskie 

norādījumi zinātnisko darbu izstrādāšanai vēsturē un kultūras vēsturē. Rēzekne : RA Izdevniecība, 

2006.), bet kopš 2014.g. septembra spēkā ir stājušies RA Zinātņu padomes sēdē un Studiju padomē 

apstiprinātie vienotie „Metodiskie norādījumi studiju pētniecisko darbu izstrādei un aizstāvēšanai 

Rēzeknes Augstskolā”. 

Visās RA fakultātēs ir noteikts docētāju konsultāciju grafiks, docētāja slodzē paredzot 20 

stundas semestrī; nepilna laika studiju programmas studentiem notiek papildus konsultācijas vienu 

reizi mēnesī. Studiju rezultāti RA Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātē regulāri tiek vērtēti kā 

no kvalitatīvā, tā arī no kvantitatīvā aspekta: kontrole iet kopsolī ar paškontroli, vērtēšana - ar 

pašvērtēšanu. Pastāv divpakāpju mācību procesa kvalitātes kontrole: 1) to reglamentē IM un RA 
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Senāta nolikumi, sniedzot pamatnostādnes mācību procesa organizēšanai un kvalitātes 

nodrošināšanai, 2) darbojas studējošo un docētāju pašnovērtēšanas sistēma, kas realizējas 

galvenokārt aptauju, testu veidā. 

Prasības studiju saturā ietverto studiju kursu apguvei un kredītpunktu ieguvei izstrādā docētāji, 

tās ir ietvertas studiju kursu programmās (pieejamas RAIS sistēmā) un informāciju par studiju 

kursos paredzētajām pārbaudes formām un metodēm atspoguļo arī studiju kursu tematiskie plāni, 

kas tiek izsniegti studentiem, un arī ievietoti RA Moodle sistēmā. Studiju kursa apguves sākumā 

(pirmajā KS) docētāji mutiski iepazīstina studējošos ar studiju kursa specifiku, norāda apguvei 

izmantojamos avotus un literatūru, kā arī aktualizē konkrētā studiju kursa apguves novērtēšanas 

prasības.  

Studiju programmā ietverto studiju kursu apguvi docētāji vērtē pēc kvalitatīvajiem un 

kvantitatīvajiem rādītājiem. Studiju satura apguves kvalitatīvais rādītājs ir atzīme 10 ballu sistēmā 

(gradācija atbilstoši Valsts akadēmiskās izglītības standarta prasībām), 10 ballu sistēmā tiek 

novērtētas zināšanas kursu eksāmenos, diferencētajās ieskaitēs, kā arī kursā paredzēto 

kontroluzdevumu izpilde. Tāpat kvalitatīvais vērtējums atspoguļo studējošā sasniegumus 

zinātniskajā pētniecībā (studiju darbi un bakalaura darbs). Kvantitatīvo rādītāju veido studiju 

moduļos ietverto un studiju procesā apgūto kredītpunktu kopskaits. Lai iegūtu vērtējumu gan 

apgūto studiju kursu satura, gan arī prakšu un pētniecisko darbu novērtējums nedrīkst būt mazāks 

nekā 4 bales (gandrīz viduvēji). 

 Studiju kursu apguvē ir ietverti starpnovērtējumi (kontroldarbi, testi, prezentācijas, referāti, 

kolokviji, ziņojumi semināros u.c.) un kursa noslēguma pārbaudījums (mutisks vai rakstisks 

eksāmens vai diferencētā ieskaite). Starppārbaudījumi veido aptuveni 50% no iegūstamā 

novērtējuma, bet noslēguma pārbaudījums ietver ne mazāk kā 10 – 15% no vērtējuma. 

 Zinātnisko darbu novērtēšanai RA 2014. gadā ieviestie vienotie metodiskie norādījumi 

ietver arī vērtēšanas kritērijus. 

Studiju programmas realizēšanā iesaistītie docētāji izmanto daudzveidīgas metodes:  

 lekcijas (50%), semināri un citas studējošo patstāvīgā studiju darba novērtēšanas formas 

(diskusijas, grupu un individuālās prezentācijas, individuālie un pāru ziņojumi, rakstiskie 

referāti, esejas, pārspriedumi, testi, kolokviji);  

 recenzijas, projekti (tūrisma informācijas, starpkultūru komunikācijas, informācijas 

vizuālās izveides u.c.);  

 mācību ekskursijas, lauka pētījumu vai ekspedīciju (holokausta, represiju u.c. tematisko 

pētījumu) rezultātu analīze;  
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 aptaujas, intervijas, dzīvesstāstu un mutvārdu vēstures audioierakstu un transkripciju 

analīze; uzdevumi darbam ar datu bāzēs pieejamo informāciju un digitalizāciju; 

 periodikas publikāciju u.c. mediju informācijas analīze;  

 arhīva dokumentu, muzeja krājumu priekšmetu informatīvā potenciāla analīze, prakšu 

atskaites u.c.  

Studējošo zināšanu vērtēšanu nosacīti var iedalīt divās stadijās: formatīvā (veidojošā) un summatīvā 

(apkopojošā). Skat. http://www.aikinc.lv/zinojumi/en/RAVesture 

Studiju kursu programmās un kalendāri tematiskajos plānos ir norādīti sasniedzamie studiju 

rezultāti un to vērtēšanas nosacījumi. Tie ir pieejami arī RA LAIS vidē, kur katram studentam 

nodrošināta piekļuve. Pārbaudījumu prasības reglamentē vairāki RA Nolikumi 

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

RA ir izveidota Studiju kvalitātes vadības, kontroles un novērtēšanas sistēmā (apstipr. 

2005.g.), kas saskan ar ENQUA standartiem un regulāri tiek pilnveidota, ņemot vērā iepriekšējā 

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

uzņemšanas stratēģiju un taktiku, studentu 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. 

 

25. Studiju programmas izmaksas (Skatīt7. punktu) 

 

26. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam un citiem 

normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 

 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma Vēsture ir veidota saskaņā ar LR Augstskolu likuma 

prasībām un nodrošina iespējas akadēmiskās izglītības iegūšanai saskaņā ar LR MK 

2002.g.3.janvāraNoteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu un RA normatīvo aktu 

prasībām, RA Nolikumu par akadēmiskajām un profesionālajām studijām un studiju programmām 

http://www.aikinc.lv/zinojumi/en/RAVesture
http://staff.ru.lv/senats/nolikumi
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(http://staff.ru.lv/senats/nolikumi). Trīsgadīga akadēmiskā bakalaura studiju programma “Vēsture” 

RA tiek realizēta kopš 2008./2009. studiju gada. 

 

 

Akadēmiskās izglītības standartā izvirzītās prasības 

 

Studiju programmā 

“Vēsture”paredzēts 

Studiju programmas apjoms pilna un nepilna laika studijās ir 

120 līdz 160 KP 

120 KP 

 

Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz astoņi semestri. 

pilna laika studijas – 6 semestri, 

nepilna laika studijas – 7 semestri 

Bakalaura darbs – ne mazāk kā 10 KP. 10 KP 

Studiju programmas struktūra:  

obligātā daļa – ne mazāk kā 50 KP 53 KP 

obligātās izvēles  daļa – ne mazāk kā 20 KP 60 KP, tai skaitā tiek nodrošinātas 

studējošo tiesības pašiem 

komplektēt 19 KP no 

piedāvātajiem studiju kursiem 

brīvās izvēles daļa 7 KP 

Satura moduļos:  

nozares pamatnostādnes, principus, struktūru un metodoloģiju 

ietveroši kursi – ne mazāk kā 25 KP. 

66 KP 

nozares aktuālās problēmas un attīstības vēsturi ietveroši kursi 

– ne mazāk kā 10 KP 

22 KP 

nozares raksturojumu un problēmas starpnozaru aspektā 

ietveroši kursi – ne mazāk kā 15 KP 

32 KP, t.sk. 14 KP 

zinātniski pētnieciskajam darbam 

 

 

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

Latvijas un vismaz divām ES valsts atzītu augstskolu studiju programmām  

 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Vēsture” salīdzināta ar DU, LU un Liverpūles 

universitātes (Lielbritānija) un Šauļu Universitātes studiju programmām. Lietuvas universitātes 

radniecīgā studiju programma pilna laika klātienē ilgst četrus gadus, tajā integrētietnoloģijas, 

vēstures un filozofijas zinātņu virzieni. Pirmo divu gadu laikā tiek apgūti šīm nozarēm kopīgie kursi, 

kas ietver zinātnes filosofiju un metodoloģiju, vairākus kursus filosofijā un vairāku periodu vēsturi. 

Trešajā un ceturtajā studiju gadā tiek apgūta histiriogrāfija, dažādi vēstures kursi. Studiju 

programmāsir ļoti augstsobligāto studiju kursu īpatsvars, nav brīvās izvēles daļas. 

Savukārt Liverpūles universitātes studiju programmā, līddzīgi kā RA studiju programmā, dominē 

liešķās vēstures pieeja, tostarp – mutvārdu vēstures avotu veidošana. Šajā programmā gan nav 

ietvertas muzeja un arhīva darba prakses, bet ievērojama programmas daļa paredz lietišķās vēstures 

http://staff.ru.lv/senats/nolikumi
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kompetences attīstīšanu, strādājot ar historiogrāfijas avotiem un dažādu veidu vēstures 

dokumentiem. Abās studiju programmās dominē reģionālisma pieeja. 

Bakalaura studiju saturs DU atšķiras ar to, ka vienādās proporcijās tiek piedāvātiakadēmiskie 

vēstures un kultūras vēstures problēmkursi, bet lietišķo vēsturniekakompetenci veidojo galvenokārt 

mutvārdu ekspedīcija. DU to pamato ar nepieciešamību nodrošināt studentiem pietiekami augstu 

teorētiskās sagatavotības līmeni, lai pēc bakalaura studiju absolvēšanas viņi varētu strādāt dažādās 

izglītības iestādēs vai turpināt maģistra studijas DU. 

Salīdzinot LU un RA bakalaura programmas B daļas, var konstatēt, ka to saturā ir pārstāvēts 

hronoloģiski un ģeogrāfiski plašs problēmu loks, kas nodrošina studentu izvēli. Atšķirīga ir LU 

pieeja – lielu daļu no obligātās izvēles (B) un brīvās izvēlesdaļas veido vēstures zinātnes nozaru 

semināri, bet RA – galvenokārt lietišķo kompetenci veidojoši studiju kursi, arhīvniecības un 

muzeoloģijas moduļi ar obligātām praksēm (skat. pielikumus 5.3., 5.4.), kā arī mutvārdu vēstures 

ekspedīcija (skat pielikumu 5.5.) un svešvalodas. 

Saturiski līdzīgi LU, DU un RA studiju programmās ir obligātās (A) daļas kursi, kuri ietver seno, 

vidus, jauno un jaunāko laiku vēsturi, kā arī kursus, kas nodrošina metodoloģijas un 

historiogrāfiskās zināšanas. Līdzīgas ir arī programmu absolventu iespējas strādāt zinātniskās 

pētniecības centros, muzejos vai turpināt studijas humanitāro un sociālo zinātņu maģistra 

programmās. Neraugoties uz atšķirībām, visu augstskolu vēstures bakalaura studiju koncepcijas ir 

līdzīgas: tās ir akadēmiskās studijas, kuru laikā aktīvi darbojas studējošie un akadēmiskais personāls 

un kuru rezultātā studējošie apgūst vēsturnieku iemaņas, ko apliecina viņu bakalaura darbi. 

Salīdzinājuma 

kritēriji 

LU DU RA Liverpūles 

universitāte 

Šauļu 

Universitāte 

Studiju ilgums 3 3 3 3 4 

Apjoms 120 KP 

(180 ECTS) 

120 KP 

(180 ECTS) 

120 KP 

(180 ECTS) 

120 KP 

(180 ECTS) 

160 KP 

(240 ECTS) 

Obligātā daļa 

(A) 

62 KP(51,7%) 52 KP(43,33 

%) 

53 KP(44,16 

%) 

 60 KP (90  

ECTS) 50 % 

100 KP 

(62,5%) 

Bakalaura 

darbs 

10 KP 

(15 ECTS) 

10 KP 

(15 ECTS) 

10 KP 

(15 ECTS) 

20 KP 

(30 ECTS) 

10 KP 

(15 ECTS) 

Obligātās 

izvēles 

daļa(B) 

52 KP 

(43,34%) 

52 KP  

(43,34%) 

41KP, no tiem 

19 KP - daļēji 

brīva izvēle 

(34,16 KP) 

20 KP 

(30 ECTS) 

42 KP 

(26,25%) 

Brīvās izvēles 

daļa © 

6 KP (5%) 6 KP (5%) 7 KP (5,83 %) 2x 10 KP (30 

ECTS) 

8 KP (5%) 

Akadēmiskās 3 gadi 3 gadi 3 gadi 3 gadi 4 gadi 
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izglītības 

sistēma 

bakalaura 

studijas, 2 

gadi maģistra 

studijas 

bakalaura 

studijas, 2 

gadi 

maģistra 

studijas 

bakalaura 

studijas, 

2 gadi 

maģistra 

studijas 

bakalaura 

studijas, 

2 gadi 

maģistra 

studijas 

bakalaura 

studijas, 2 

gadi 

maģistra 

studijas 

 

Programmu salīdzināšanai izmantoti interneta resursi: www.vdu.lt; www.dau.lv, www.aiknc.lv; 

www.lu.lv; http://www.liv.ac.uk/study/undergraduate/courses/history-ba-hons/module-details/ 

 

RA īstenotās studiju programmas optimizācijas mērķis ir novērst dublēšanos starp LU, DU un RA 

vēstures un filozofijas virziena studijām un piedāvāt praktiskāku vēsturnieka iemaņu veidošanu, kas 

topošajiem studentiem nodrošina reālāku vīziju par karjeras iespējām nākotnē. Līdzīgi kā LU un DU 

studiju programmas, arī RA piedāvātās studiju programmas obligātās daļas apguve nodrošina 

vēstures akadēmiskās zināšanas, savukārt daļēji brīvās un brīvās izvēles moduļi orientē studējošos 

uz lietišķu vēstures zināšanu pielietojumu vēstures avotu veidošanā un pētniecībā, dokumentu 

apstrādāšanā, sistematizēšanā, saglabāšanā un prezentēšanā, kā arī to izmantošanā, izglītojot 

sabiedrību. 

Programmas optimizācija nodrošina, ka, apgūstot vēstures mantojumu galvenokārt lietišķo 

disciplīnu kontekstā, studējošie labāk izprot ne tikai vēstures notikumu cēloņu-seku parādību 

atspoguļojumu avotos un vēstures literatūrā, bet mācās arī paši radīt, analītiski izvērtēt, interpretēt, 

sagatavot ekspozīcijai vai publicēšanai mutvārdu un preses avotus, arhīva dokumentus un muzeju 

vēstures materiālus.  

Šīs izmaiņas atbilst RA attīstības koncepcijai, jo uzsvars tiek likts uz reģionālistikas pētījumiem un 

iesaistīšanos reģiona jautājumu risināšanā, sadarbojoties ar valsts un pašvaldību institūcijām, NVO 

un izstrādājot ieteikumus reģionālās plānošanas un politikas īstenošanai. 

 

28. Informācija par studējošajiem 

 

Studējošo skaitu studiju programmā ietekmē budžeta vietu skaits, jo maksas studijas Latgales 

reģionā izvēlas galvenokārt materiāli nodrošinātu ģimeņu jaunā paaudze. Budžeta vietu pieejamība 

RA piesaista vēstures virziena studijām arī jauniešus no Gulbenes, Madonas, Dobeles, Jelgavas, 

Ogres un Limbažiem.  

http://www.dau.lv/
http://www.aiknc.lv/
http://www.lu.lv/
http://www.liv.ac.uk/study/undergraduate/courses/history-ba-hons/module-details/
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Studējošo, kuri dzīvo Latgales reģionā, zinātniskie pētījumi lielākoties ir saistīti ar pagastu, draudžu 

un skolu vēstures pētniecību, dzimtas studijām un kultūras tradīciju transformācijas izpēti. Savukārt 

tie studējošie, kas ir atbraukuši studēt no citiem Latvijas novadiem, pievēršas savas dzimtās puses 

vēstures objektu izpētei vai Latvijas/ pasaules vēsturē nozīmīgu procesu izpētei. 

28.1. studējošo skaits 

2013.2014. studiju gadā kopējais studējošo skaits (uz 1. oktobri) bija 23. 

28.2. pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 

2013./2014. studiju gadā imatrikulēti 9 studējošie 

28.3. absolventu skaits 

Laikā no 2002.gada studiju programmu ir absolvējuši vairāk nekā 200 studējošie. No viņiem 

12 % ir turpinājuši studijas profesionālā maģistra studijas programmā Arhīvniecība, 77% – studijas 

vēstures vai kultūras vēstures maģistratūrā (DU, LU); 8% –RA Vēstures un kultūras vēstures 

skolotāju studiju programmā; 3% turpmāko karjeru ir saistījuši ar militāro jomu. Pēc bakalaura 

studiju programmas absolvēšanas darba tirgū iesaistās neliels studējošo skaits (1 - 3 %). Lielākoties 

darba tirgus izvēle ir nepieciešamība, ko nosaka ģimenes materiālie apstākļi, ja nav izdevies iestāties 

budžeta vietā. Vairākums no šādiem absolventiem turpina studijas maģistratūrā pēc viena-diviem 

gadiem. 

2013./2014. studiju gadā gadā studiju programmu absolvēja pieci studējošie. 

 

29. Studējošo aptaujas un to analīze 

 

Informāciju par studiju procesa īstenošanas rezultātiem docētāju darba grupās, nosakot 

studiju programmas realizēšanā nepieciešamās izmaiņas, analizē divas reizes gadā – pēc rudens un 

pavasara sesijas (skat. pielikumu 4.1.– 4.2.). Atgriezenisko saiti nodrošina divas regulāras aptaujas: 

studiju programmas direktorskatra semestra noslēgumā veic aptaujas, kas galvenokārt atklāj 

studējošo viedokli par studiju kursu lietderīgumu izraudzītajā studiju virzienā. Savukārt fakultātes 

dekanāta organizētās studējošo aptaujas notiek studiju gada beigās –pirms pēdējā valsts 

pārbaudījuma (4. pielikums) un to mērķis ir noskaidrot docētāju darba kvalitāti. Par docētāju darba 

kvalitāti 2013. /2014. studiju gadā ir saņemtas 23studiju programmā „Vēsture” studējošo aptaujas 

anketas, to rezultāti apkopoti  sekojošā tabulā:  

Nr. 

p.k 

Jautājums Pilnībā 

apmieri- 

Drīzāk 

piekrītu 

Drīzāk 

nepiekrītu 

Plnīgi 

nepiekrītu 

Nevaru 

pateikt 
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na 

1. Uzsākot studiju kursu, docētājs 

iepazīstina ar kursa programmu, 

kalendāro plānu, studiju kursa 

rezultātiem un informēja par to, kā 

tiks vērtētas tā apguve  

20 3    

2. Docētājs studiju kursā aptvēra visu 

programmā paredzēto un 

nodarbību laiku izmantoja 

lietderīgi 

22 1    

3. Studiju kursa tēmas bija labi 

strukturētas un saprotami 

izklāstītas (izskaidrotas) 

19 4    

4. Docētājs nodarbībām bija labi 

sagatavojies 

15 5    

5. Docētājs efektīvi izmantoja 

audiovizuālos uzskates līdzekļus 

15 1 1 1 2 

6. Bija iespējas apgūt attiecīgajā 

studiju kursā terminoloģiju 

svešvalodā 

9 2 3 1 2 

8. Studiju kursa materiāli bija 

pieejami e – studiju vidē 

7 2 3 1 2 

9. Ieteiktā mācību un zinātniski 

pētnieciskā literatūra bija pieejama 

un palīdzēja apgūt studiju kursu 

15 1 3  1 

10. Bija piedāvātas elektroniskās datu 

bāzes studiju kursa apgūšanā 

13 1 1 1 1 

11. Bija iespējams saņemt docētāju 

konsultācijas 

23     

12. Uz nodarbībām docētājs parasti 

ieradās bez kavēšanās  

21 2    

13. Studiju kursa izklāsts nedublējās ar 17 3 1   
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cita studiju kursa vielu 

Aptauju rezultāti tiek atspoguļoti ikgadējā studiju programmas pašnovērtējumā. Kopumā 

aptaujātie studiju programmu vērtē pozitīvi, ir apmierināti ar studiju plānu un tā realizāciju, 

iegūtajām prasmēm strādāt ar informāciju, informācijas tehnoloģijām, veikt pētniecisko darbu, kā arī 

pozitīvi vērtē studiju programmas realizācijā iesaistīto docētāju darbu, sadarbību ar docētājiem un 

vispārējo personālu. Atsevišķi tiek analizēti studējošo ieteikumi par daļēji brīvās un brīvās izvēles 

studiju kursu kursu piedāvājumu. Šī informācija tiek izmantota kā svarīgs kritērijs jaunu studiju 

kursu izstrādei un programmas uzlabošanai.  

Aktuālo studiju procesa jautājumu apspriešana notiek arī studiju programmas direktora un 

studējošo tikšanās reizēs, prakšu norises vērtēšanas semināros un konsultācijās par studiju procesa 

jautājumiem. 

Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes dekāns mācību semestra noslēgumā organizē 

studējošo līdzdalību studiju procesa nodrošinājuma izvērtēšanā. Šo aptaujas dati ir pieejami docētāju 

darba telpā, tajos ietvertos viedokļus studiju programmas direktors izmanto, veicot studiju 

programmas ikgadējo pašnovērtējumu un, studiju gada noslēgumā, ziņojot sadarbības partneriem 

par iecerētajiem pasākumiem vēstures studiju pilnveidē. Sadarbības partneru izteiktie nozīmīgākie 

ieteikumi pēc to izvērtēšanas docētāju kopsapulcē un pārrunām ar studentiem, iespēju robežās tiek 

iestrādāti studiju programmas turpmākajā realizācijā. 

2013./2014.g. studējošie aptaujās par studiju organizāciju un studiju programmas atbilstību 

viņu vēlmēm un vajadzībām norāda, ka kopumā programma un tās organizācija viņus apmierina. 

Tiek nosaukti arī studiju kursi, kurus studējošie uzskata par īpaši nozīmīgiem vēsturnieka 

kompetences pilnveidei: ievads arheoloģijā un etnogrāfijā, avotmācība, vēstures sistemātiskie kursi, 

sociālā atmiņa vēsturē, Latvijas/Latgales un pasaules kultūras vēsture, historiogrāfija, mediju analīze 

un kritika u.c. Par nozīmīgiem bakalaura darba izstrādāšanas priekšnosacījumiem tiek atzīts studiju 

kurss Ievads vēstures zinātnē, kā arī  iespēja regulāri kontaktēties ar vadītājiem un konsultēties ar 

studiju programmas citiem docētājiem jautājumos, kas ir būtiski izraudzītā temata izvērsumam (skat. 

Humanitāro zinātņu katedrā).  

 

30. Absolventu aptaujas un to analīze 

 

 Studiju programmas absolventi galvenokārt strādā dažādu nozaru muzejos Rīgā, bet Latgales 

reģionā –kultūrvēstures muzejos Rēzeknē, Ludzā, Daugavpilī, Tukumā, Jasmuižā, Jēkabpilī, Viļakā 
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u.c. Solvita Brūvere ir ieguvusi muzeoloģijas maģistra grādu Latvijas Kultūras akadēmijā un strādā 

par muzeja direktori Jasmuižā. Rēzeknes Kultūrvēstures muzejā strādā absolventes Linda Suhanova, 

Renāte Zvīdre un Maija Upeniece, Ludzas muzeja direktora vietniece ir absolvente Milāna Šutova, 

Solvita Brvūvere vada Raiņa muzeju Jasmuižā, Dace Ivanova vada robežsargu muzeju Rēzeknē, 

Šarkūna Lienīte un Ilze Duncāne strāda Medicīnas vēstures muzejā, Ilze Gaujēna – Madonas 

novadpētniecības muzejā, Inese Mailīte – Jurjānu muzejā, Iluta Bērziņa – Jēkabpils 

novadpētniecības muzejā, bet Antra Keiša vadaBaltinavas pagasta muzeju, Rita Gruševa pēc LU 

maģistratūras absolvēšanas (2013) vada Viļakas muzeju. 

 Otra lielākā absolventu grupa strādā valsts arhīvos – Nacionālā arhīva struktūrvienībās(LVVA 

(Raimonds Kraulis, Andris Kovtuns), LVA (Ina Stāmere), valsts zonālajos arhīvos Tukumā (Ruta 

Menteļeva), Jēkabpilī (Inese Ancīte), Rēzeknē (Katrīna Abricka un Veneranda Līpenīte), Cēsīs 

(Anda Opoļska, Ināra Juškeviča, Jūlija Ņečiporenko), kā arī vairākās valsts pārvaldes institūcijās 

(Solvita Dokāne– Kultūras ministrijā, Viktors Ogorodņikovs – Satiksmes ministrijā), skolās (I. 

Uzulāne, D. Poikāns, M. Lukjanovs, I. Deksne, I. Lagzdiņa); citās kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanas institūcijās, piemēram, Lāsma Leiņa strādā Rēzeknes pilsētas Bērnu bibliotēkā; vairāki 

absolventi vienlaicīgi ir vēstures skolotāji, bet strādā arī skolu bibliotēkās: V. Mortukāne – Rēzeknes 

1. vidusskolas bibliotēkā, M. Mutjanko – Rēzeknes 4. vidusskolas bibliotēkā). Vairāki absolventi ir 

kļuvuši par darba devējiem un tiek iesaistīti studiju programmas pilnveidē. 

Absolventu aptaujās svarīgākais ir noskaidrot, kā studiju gaitā apgūtais ir noderējis tālākajā 

izglītībā un arī darba tirgū. Absolūtais vairākums absolventu atzīst, ka ir apmierināti ar iegūto 

bakalaura izglītību – 49% ir pilnībā apmierināti un 51 % – drīzāk apmierināti. Vispārinot aptauju 

rezultātus, var secināt, ka studiju programmas “Vēsture” īstenošanā iesaistīto docētāju kvalifikācija, 

kā arī ieinteresētība studējošo kompetences padziļināšanā tiek vērtēta kā laba (95%), gandrīz laba 

(3%), apmierinoša (2%). Kā nozīmīgāko faktoru specialitātes izvēlē vairākums atzīst prakšu pieredzi 

(89%), uzsverot iegūtās izglītības noderīgumu karjeras veidošanā un tās satura praktisko 

pielietojamību. 2013./2014. studiju gada absolventi atzīst, ka iegūtās izglītības praktiskā 

pielietojamība un konkurētspēja muzeju vai arhīvu darba tirgū Latvijā/Latgalē kopumā 

irapmierinoša, neraugoties uz to, ka darba tirgū atgriezušas arī tie RA absolventi, kuri jau ir 

pabeiguši vēstures vai kultūras vēstures maģistra studijas.  

Divus gadus pēc bakalaura studiju programmas “Vēsture” absolvēšanas izlases veidā tiek 

aptaujāti absolventi, kas ir turpinājuši maģistra studijas citās Latvijas AII vai ir iesaistījušies darba 

tirgū. Šīs aptaujas mērķis ir noskaidrot iegūtās bakalaura izglītības atbilstību vēstures, arheoloģijas, 
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arhīvniecības, starpkultūru komunikācijas, vēsturers un kulturoloģijas skolotāja vai cita zinātņu 

virziena maģistra izglītībai, ko izvēlas absolventi,  un darba tirgus prasībām.  

Aptauju rezultāti liecina, ka vairākums absolventu –vidēji 88% – ir apmierināti ar apgūto 

bakalaura studiju saturu, 96% pozitīvi vērtē savu līdzšinējo sadarbību ar studiju programmas 

docētājiem..  Savu sagatavotību darbam lietišķajā vēstures pētniecībā(nākotnes nodomi) 

2013./2014. gada absolventi vērtē kā „drīzāk labu” (60 %), „ļoti labu” (38%), “gandrīz labu” (2%).  

Ar absolventu starpniecību studiju programmas docētājiem ir izveidojusies cieša sadarbība ar 

darba devēju pārstāvjiem – it īpaši ar Rēzeknes kultūrvēstures muzeju, NA Rēzeknes zonālo valsts 

arhīvu, kuri nodrošina prakses vietas (skat. 5. pielikumu). Laba sadarbība ir arī ar Rēzeknes pilsētas 

bibliotēku, kā arī NA Latvijas valsts vēs”tures arhīvu un NA Latvijas vēstures arhīvu.Sadarbībā ir 

iesaistījušies arī muzeja “Ebreju Latvijā”, Nacionālā muzeja u.c. Latvijas novadu muzeju vadītāji, 

kas nodrošina prakses vietas (skat.5.1. pielikumu). Bakalaura studiju programmā studējošie un 

docētāji iespēju robežās iepazīst jaunākās muzeju ekspozīcijas, piedalās muzeju nakts u.c. pasākumu 

organizēšanā. Konsultējoties ar muzeju un arhīvu darbiniekiem, izmanto arhīvu fondu dokumentus 

un muzeju krājumu materiālus, kas studiju programmas apguvē ir obligāts nosacījums zinātniski 

pētniecisko – studiju un bakalaura darbu – izstrādē. Par studentu ieinteresētību muzeja vai arhīva 

darba praktisko iemaņu apguvē liecina prakšu vadītāju un potenciālo darba devēju atsauksmes (skat. 

5.2. pielikumu). 

Studiju gada noslēgumā Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātē tiek organizēta tikšanās ar darba 

devējiem un sadarbības partneriem – arhīvu, muzeju un skolu pārstāvjiem – lai, noklausoties studiju 

programmas direktora ziņojumu par studiju gada rezultātiem un iecerēm sekojošā studiju gada 

plānojumā, kopīgi izvērtētu studiju rezultātus un izteiktu viedokļus par novitātēm, kuru ieviešana 

sekmētu studiju procesa kvalitātes pilnveidi.Darba tirgus analīzei tiek pieaicināti reģiona darba 

devēju un profesionālo organizāciju pārstāvji. Veicinot mūžizglītību, tiek izstrādātas un RA 

Mūžizglītības centrā piedāvātas kvalifikācijas paaugstināšanas programmas Latgales reģiona un citu 

Latvijas novadu iedzīvotājiem, kurās studiju programmā iesaistītie docētāji, kuri nodrošina kursus 

vēstures un kulturoloģijas skolotājiem, nereti tiekas ar absolventiem, kuripēc bakalaura studiju 

programmas absolvēšanas ir ieguvuši skolotāja kvalifikāciju.  
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31. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 

RA ir izveidota Studiju kvalitātes vadības, kontroles un novērtēšanas sistēmā (apstipr. 

2005.g.), kas saskan ar ENQUA standartiem un regulāri tiek pilnveidota, ņemot vērā iepriekšējā 

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

uzņemšanas stratēģiju un taktiku, studentu 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. 

 Studējošie ir iesaistīti studiju programmu pašnovērtējuma darba grupā, viņi darbojas arī 

fakultātes domē, kur tiek izskatītas, analizētas studiju programmas un studējošo aptauju rezultāti, 

nosakot studiju programmas attīstību. Studiju plānus nākamajam studiju gadam, pēc studējošo 

aptaujās izteiktajiem priekšlikumiem un programmas docētāju ierosinājumiem, studiju gada 

pavasara semestrī izstrādā studiju programmas direktors; studiju plānu apstiprina humanitāro 

zinātņu izglītības tematiskās jomas docētāju kopsapulce un fakultātes dome. Arī citās institūcijās, 

kas veidotas ar studiju procesu saistītu problēmu risināšanai, piedalās studentu izvirzītie 

pārstāvji(http://staff.ru.lv/senats/nolikumi). 

 

 

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. 2013./2014.sgadā studiju virziena “Vēsture un filozofija ” ietvaros realizētā akadēmiskā  

bakalaura studijuprogramma “Vēsture” (ar akreditācijas komisijas lēmumu par studiju 

programmas nosaukuma maiņu Nr. 290, kas pieņemts 2014.gada 26. februārī– “Lietišķā vesture”) 

atbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Atbilstoši minētajiem dokumentiem 

akadēmiskā bakalura studiju programmas “Vēsture” īstenošanā tiek integrēti lietišķās vēstures 

pieejai atbilstošistudiju kursi, kā arī notiek šai pieejai atbilstoša kvalificēta akadēmiskāpersonāla 

piesaistīšana. Atbilstību Latvijas uzdevumiem ES kopējo augstākās izglītības telpas veidošanas 

http://staff.ru.lv/senats/nolikumi
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stratēģiju īstenošani apliecina arī  ārējo sakaru aktivitātes, tostarp studējošo un docētāju Erasmus 

apmaiņa, kā arī  zinātniski pētnieciskā darbība. Studiju programmas attīstības iespējas skat. studiju 

virziena SVID analīzē 7. lpp. 

Ņemot vērā Rēzeknes Augstskolas attīstībasstratēģiju, LR vēstures zinātnes aktualitātes  un 

sadarbību ar darba devējiem,  studiju programmas īstenošanā (2008 – 2016)zinātniskipētnieciskā 

darbība tiek sekmīgi īstenota,galvenokārt balstoties uz divām mūsdienu vēstures zinātnes pieejām. 

1. Historisma pieeja, ko apliecina sekojoši docētāju un studējošo pētījumu virzieni: 

 20. gs. ekonomisko un politisko notikumu liecības Latgales reģionā, 

 Latvijas/Latgales  kultūrvides izmaiņas, 

 Sabiedriskās un  politiskās kustības Latvijā/Latgalē, 

 Mazākumtautību vēstures un kultūras liecības Latvijā/ Latgalē, 

 Holokausta liecības Latvijā/ Latgalē, 

 Okupācijas režīmi, to politiskie, ekonomiskie, tiesiskie,sociālie un ētiskie aspekti 

Latvijā/Latgalē. 

1. Mikrovēstures pieeja, ko apliecina sekojoši docētāju un studējošo pētnieciskie 

virzieni: 

 Latgales administratīvā (pagastu, pilsētu) vēsture, 

 Izglītības politikas atspoguļojums skolu vēsturē 

 Latvijas/Latgales reliģiskā kultūra (draudžu vēsture, reliģisko tradīciju transformācija 

mūsdienās), 

 Dzimtu, ielu, māju vēsture,  

 Pārvaldes institūciju, ražošanas uzņēmumu, komunikāciju sistēmu, mediju darbības vēsture. 

(Studējošo bakalaura darbu tēmas skat.7. pielikumā).  

 

32.2. Darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par absolventu  

nodarbinātības iespējām vismaz nākamo sešu gadu perspektīvā 

Aptaujājot vairākas darba devēju grupas, ir noskaidrots, ka nodarbinātību garantē, pirmkārt, 

reģiona, otrkārt, valsts muzeji un arhīvi, kuri uzsver pieprasījumu pēc kvalificētiem kadriem 

zinātniski pētnieciskajā jomā; skolas, kurās trūkst vēstures un kulturoloģijas/kultūras vēstures 

skolotāju, jo notiek pedagogu paaudžu maiņa; augstskolas un koledžas, lai garantētu humanitāro 

zinātņu akadēmiskā personāla atjaunošanu, tostarp arī Rēzeknes Augstskolā. Darba devēji uzskata, 

ka RA akadēmiskā bakalaura „Vēstures” studiju programmas absolventi apliecina radošu pieeju 
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darbam, aktīvi piedalās sabiedrībai nozīmīgu pasākumu organizēšanā. Šo atziņu akceptējusi Latvijas 

muzeju asociācijas valde, tai pievienojas arī darba devēji no arhīviem (NA LVVA, LVV, Alūksnes, 

Cēsu, Jēkabpils, Tukuma, Rēzeknes u.c.), kā arī augstskolu (DU, RA), koledžu (Rēzeknes 

Robežsargu koledža, Kultūras koledža) vispārizglītojošo un profesionālo mācību iestāžu (Rēzeknes, 

Madonas, Preiļu, Ludzas, Jelgavas, Tukuma, Talsu, Liepājas, Valmieras, Gulbenes u.c.  pilsētu un 

rajonu) administrācijas, norādot, ka bakalaura studiju programmas „Vēsture” absolventus raksturo: 

1) ieinteresētība un atbildība novada vēstures nozīmīgu notikumu popularizēšanā, 

2) kompetence un atbildība darba pienākumu izpildē, 

3) organizatoriskās prasmes, aktivitātes sabiedriskajā dzīvē, 

4) gatavība iesaistīties daudzveidīgos projektos un pašizglītības nozīmes izpratne. 

Darba devēji iesaka (4.4. pielikums), ka studiju procesā vēlams pievērst lielāku uzmanību, 

pirmkārt, novada kultūrvēstures vēstures pārzināšanai, atbildībai un pozitīvai attieksmei pret darbu, 

otrkārt, ir jāsekmē studējošo spēja radīt inovatīvas idejas, jāpadziļina datorprasmes, prasmes strādāt 

ar orģinālavotiem,kā arī projektu rakstīšanas un to ieviešanas prasmes. Par svarīgu atzīst arī prasmi 

prezentēt  un argumentētsavuviedokli. Gandrīz visi darba devēji iesaka arī pagarināt prakšu laiku. 

Kopumā darba devēju aptaujās īpaši tiek uzsvērta zinātniski pētnieciskā darba iemaņu ilnveidošana, 

jo tādi muzeja un arhīva produkti kā izstādes, ekspozīcijas, monogrāfijas – veidojas tieši zinātniskā 

darba rezultātā. 

(Atsauksmes skat. RA Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes Humanitāro zinātņu katedrā) 
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1.pielikums 

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 
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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 
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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
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Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Inese Brīvere 

Dzīvesvietas adrese Mediķu 5 - 1, Rēzekne 

Tālrunis, mobilais tālrunis 26727497   

e-pasts brive@mail.lv 

Dzimšanas datums 11.06.1973. 

  

Izglītība Veidojiet katrai apgūtajai izglītības programmai atsevišķu sadaļu, iekopējot 

rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem 

  No 2009.g. studijas RA Pedagoģijas fakultātes pilna laika doktora studiju 

programmā „Pedagoģija” 

No 2009.-2011.g. studijas DU, iegūts maģistra grāds vēsturē, apakšvirziens - 

Kultūras vēsture un teorija. 

 2000.g. – LU Pedagoģijas - psiholoģijas fakultātes maģistrantūra; 

 1996.g. – absolvēta Rēzeknes Augstskola un iegūts filoloģijas bakalaura grāds, 

iegūta latviešu valodas un literatūras un kultūras vēstures skolotāja kvalifikācija. 

 

  

Zinātniskie grādi Veidojiet katram zinātniskajam grādam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet 

ar jaunākajiem datiem 

 2011.g. - Maģistra grāds vēsturē, apakšvirziens - Kultūras vēsture un teorija, 

Mg.hist.,DU 

2000.g.Maģistra grāds pedagoģijā, Mg.paed., LU  

  

Darba pieredze akadēmiskajos 

amatos  

Veidojiet katram ieņemamajam amatam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. 

Sāciet ar jaunākajiem datiem 

 Kopš 2001.g. – lektore RA Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātē. 

  

Studiju kursu vadība Veidojiet katram programmas līmenim un nosaukumam atsevišķu iedaļu, 

iekopējot rindu 
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Bakalaura studiju programma  Sagatavotie un lasītie studiju kursi Humanitāro zinātņu izglītības tematiskā jomā: 

“Ievads etnogrāfijā” 1KP, “Latvijas kultūras vēsture”2KP, “Latgales kultūras 

vēsture”1KP, “Tradicionālā Japānas un Ķīnas kultūra”2KP, “Amerikas indiāņu 

kultūra”2KP, „Mākslas vēsture”4KP, “Kultūras vēsture”8KP, „Muzejs 

kultūrvēsturiskā vidē”2KP, „Kultūra laikmeta zīmēs un simbolos”2KP, „Krievijas 

kultūras vēsture” 2KP u.c. 

Sagatavotie un lasītie studiju kursi otrā limeņa profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura studiju programmā "Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs"-“Kultūras 

vēsture”2KP 

Sagatavotie un lasītie studiju kursi Tiesību zinātņu izglītības tematiskā jomā: 

“Kultūras vēsture”2KP 

Sagatavotie un lasītie studiju kursi Izglītības un dizaina fakultātē: 

“Kultūras vēsture”2KP 

 

Vieslekcijas Veidojiet katram notikumam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu 

  

dalība pārbaudījumu komisijās Veidojiet katrai aktivitātei atsevišķu iedaļu, iekopējot rindu 

 Dalība katru gadu valsts pārbaudījumu Hvkv programmā, komisijas locekle, RA. 

  

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Bakalauri  Vairāk nekā 50, kvalifikācijas darbi - vairāk nekā 50 

  

Cita darba pieredze Veidojiet katram amatam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar 

jaunākajiem datiem 

 1994.-2008.g. skolotāja Rēzeknes vakara vidusskolā 

  

Zinātnisko pētījumu virziens (-

i) 

Veidojiet katram virzienam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu 

 Latgales kultūras vēsture 

Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos izdevumos 

 

  

  

Zinātniskās publikācijas citos 

anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos zinātniskos 

izdevumos 

 

Kopējais publikāciju skaits 12 
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 1. Brīvere I. Vitebskas guberņas latviešu privātās sarakstes pēc drukas aizlieguma 

(1914) redzamās un neredzamās dominantes. Latgale kā kultūras pierobeža II 

Komparatīvistikas institūts DU, 2011., 31.- 40.lpp. 

2. Brīvere I. Starpkultūru izglītības kompetences: Latvijas Republikas vispārējās 

vidējās izglītības standarts. RA PSPI Zinātnisko rakstu krājums, 2010. 

3. Brīvere I. Starpkultūru izglītības aspekti: vidusskolēnu mācību pieredze. RA 

PSPI Zinātnisko rakstu krājums, 2008. 

4. „Discrimination and stereotypes of language usage” Languages in Eastern 

Latvia: Data and Results of Survey I, RA,  2009. 158.-171.pg. 

5. „ Discrimination and stereotypes of using of language” Ethnicity in Europe: 

Sosiopolitical and Cultural Processes. RA, 2008. 53.—61.pg. 

6. Brīvere I. International Conference “Issues of Multiculturalism in Modern 

Education System”, April 17-19, 2008, Estonia, Narva. Raksts “Mācību 

neveiksmes un to cēloņi” 

7. Brīvere I. 2007.g. - Rēzeknes Augstskolas, Milānas Universitātes, Vitauta Dižā 

Kauņas Universitātes Letonikas centra, A. Mickeviča Universitātes 

starptautiskās konference „Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un kultūras 

procesi” – vadīta vēstures un kultūras vēstures sekcija. Referāts Valodas 

lietošanas diskriminācija un stereotipi 

8. Brīvere I. Jauniešu etnoreliģiskie stereotipi par latgaliešiem // Reliģiskā dažādība 

Latgalē: mērojot ceļu uz dialogu – R.: Latvijas Bībeles biedrība, 2007. 

9. Brīvere I. Garīdzniecības loma Pēterburgas aktivitātēs 20.gs.s.F.Trasuna 

darbība.- Publikācija LPA starpt. konf. “Sabiedrība un kultūra” krāj., Liepāja, 

2004 

 

  

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju skaits 15 

  

  

Monogrāfijas  

  

  

Mācību un metodiskā literatūra  

  

  

Citu mācību metodiskie 

materiāli (t.sk. audio, video, 

MOODLE materiāli) 

 

  

  

Zinātniski pētnieciskā darbība  

Konferences  14 
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Kopējais konferenču skaits Nozīmīgākās:  

Seminārs Eiropa - Krievija: tēli, konteksti, diskursi. 11.06.2010. LU Raiņa 

bulvāris 19 Latgaliskās identitātes apziņa drukas aizlieguma perioda privātajā 

sarakstē (1865-1904) 

Latgales kongress Komparatīvistikas institūts Daugavpils Universitāte 10.X 2010. 

Vitebskas guberņas latviešu privātās sarakstes pēc drukas aizlieguma (1914) 

redzamās un neredzamās dominantes 

National identity: integrity and diversity in the contemporary Europe. 

International conference Riga, November 24-25th, 2011 Institute of Philosophy 

and Sociology/University of Latvia „Latgaliskās lingvistiskās identitātes kodi 

Vitebskas guberņas latviešu korespondencē (poļu burtu lietojumā).” 

“Фрагментированный учебный опыт  старшеклассников мультикультурной 

учебной среды” ACTA et commentationes collegii Narovensis, Narva, 2008., 

48.-60.lpp. 

„ Discrimination and stereotypes of using of language” Ethnicity in Europe: 

Sosiopolitical and Cultural Processes. RA, 2008. 53.—61.pg. 

„Latgaliskās kultūras kopaina lingvistiskās identitātes apziņā (1865- 1904)” 2. 

storptautyskuo latgalistikys konfereņce „CENTRS I PERIFEREJA: 

PERSPEKTIVU MAIŅA“  Konfereņce veļteita Marijis Andžānis simtgadei 

Rēzekne, Latgola, Latveja 

„Starpkultūru izglītības kompetences: vispārējās vidējās izglītības standarts” 

Starptautiska zinātniskā konference SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBA 

Rēzeknes Augstskola, Rēzekne, Latvija 

  

  

Dalība projektos  

 2006.-2007.g. – dalība projektā Etnolingvistiskās situācijas izpēte Austrumlatgalē 

2004.g. - dalība projektā F. Trasuns – Latgales izcelsmes latviskais dižgars 

  

Mākslinieciskā darbība  

 

 

Nosaukums, norises vieta, datums  

  

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

 

 Satversmes sapulce no 01.09.2012. 

  

Neformālās izglītības un kursu 

vadība 

 

Kursa nosaukums, iestādes 

nosaukums, stundas 

 

  

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 
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Profesionālās pilnveides kursi/ 

stažēšanās 

 

Kursi  

(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ 

kredītpunktu skaits, gads) 

E-kursu vadības sistēmas Moodle, RA, 2013 

Korpuslingvistika, RA, 2012.g.11., 18.V 

RA Augstskolu pedagoģija, 2009 

tālākizglītības programma “Kultūras vēstures mācīšanas un pārbaudes darbu 

veidošanas metodika, satura aktualitātes” (apliecības Nr.1385-2004) 2004.g.16.aug.-

11.dec. – 36 st.; 

datorzinību kursi 2002.g.21.sept.-26.okt. – 72 st. (apliecības Nr.LHS-02-19-0493) 

  

Dzimtā valoda latviešu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

krievu   C2  C2  C2  C2  C2 

angļu   A2  A2  A2  B1  A2 

 
 (*)

 Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

                      

 

 

                                       01.09.2013.                                                                                                             

/I.Brīvere/                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



86 
 

 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 86ilozofijas katedras projekts Reliģiskā dažādība 

Latgalē: mērojot ceļu uz dialogu. Izpildītāja 

http://www.letonika.lv/
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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 

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.  
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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. 
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 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 

 
 

 

2014.g. 30. augustā 

 

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


90 
 

PERSONAS DATI Iveta Dukaļska 

 

Atbrīvošanas aleja 117-39, Rēzekne, LV-4601, Latvija  

    +371 29167594    

 ivetadukalska@inbox.lv 

Dzimums sieviete | Dzimšanas datums 26.02.1970. | Pilsonība Latvijas  

 

                                   DARBA  PIEREDZE ------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------- 

 

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 

2011.-šobrīd Latvijas Nacionālā kultūras centra Tautas mūzikas nozares konsultatīvās padomes locekle 

 

 

 

 

 

 Latvijas Nacionālais kultūras centrs,   http://www.lnkc.gov.lv 

Kultūrpolitikas dokumentu izstrāde un apspriešana mūzikas nozarē, konkursu nolikumu 

izstrāde, kolektīvu konkursu vērtēšana u.c. 

Nozare kultūra, mūzika 

 

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 

http://www.ru.lv/
http://www.ru.lv/
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IZGLĪTĪBA 
  

 

 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 

2010.- 2013. 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   

http://www.ru.lv/
http://www.ru.lv/
http://www.lu.lv/
http://www.lu.lv/
http://www.ru.lv/
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PRASMES 
  

 

 

 

 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 un etnogrāfiskā ansambļa 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.  
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PAPILDU INFORMĀCIJA  

Publikācijas    

1 Inovatīvie risinājumi tautas muzicēšanas tradīcijas atjaunošanā. Māksla un mūzika kultūras diskursā. 

III Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli (2014). Rēzekne: Rēzeknes Augstskola. 107-

115.lpp. 

2 „Kaktu” muzikants. Māksla un mūzika kultūras diskursā. II Starptautiskās zinātniski praktiskās 

konferences materiāli (2013). Rēzekne: Rēzeknes Augstskola. 81-89. lpp. 

3 Muzikants kā personība lauku kultūrvidē sociālās identitātes teorijas aspektā. Literatūrzinātne, 

folkloristika, māksla. Letonika starpkultūru kontekstā (2011). LU raksti, 776, sējums. Rīga: LU, 87-96. lpp. 

4 Gadskārtu rituālu sinkrētisms Latgales pierobežā. VIA Latgalica: Humanitāro zinātņu žurnāls III (2011). 

Rēzekne: Rēzeknes Augstskola. 92.-101. lpp 

5 Tautas muzikantu intervēšanas pieredze lauka pētījumos. Letonica 19. Humanitāro zinātņu žurnāls 

(2009). Rīga: LU LFMI. 32.-41.lpp. 

6 „Īšona gradzēs”- sociālo aspektu izpausmes maskošanās rituālos Latgalē. VIA Latgalica: Humanitāro 

zinātņu žurnāls I (2008). Rēzekne: Rēzeknes Augstskola. 174.-181.lpp. 

7 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. 

8 Talku un vakarēšanas tradīcijas Vārkavā. Rakstu krājums (sastād. J.Kursīte, J.Stauga). Vārkava. 

Tradicionālā kultūra un mūsdienas (2008). Rīga: Madris. 186.-191.lpp.  

9 Muzicēšanas prasmju apguves iespējas bērniem 20. gadsimta 40. – 60. gados. Letonica 16. Humanitāro 

zinātņu žurnāls, (2007). Rīga: LU LFMI. 27.- 34.lpp. 

10 Latgalīšu puosokys i puorsokys. CD (sastādītāja), (2010). Latgolys Producentu Grupa. 

     

                             Konferences 

1. Tautas muzikanta loma kāzu vārtu tradīcijā. Daugavpils Universitāte, Mākslas zinātņu institūta 3. 

Ar darba pienākumiem 

saistītās prasmes 

Labi pārzinu projektu izstrādes un vadības posmus, organizācijas lietvedības 

dokumentāciju, iepirkumu procedūru un dokumentāciju, juridiskos jautājumus, personāla 

vadību u.c. 

Datorprasmes Labas Microsoft Office™ (Word, Excel, PowerPoint), Internet zināšanas.  

 

 

Citas prasmes 2010.- šobrīd. Rēzeknes  Augstskola,  lektore. 

Biroja tehnikas pārzināšana. 

Folkloras kopas un muzikantu kapelas vadītāja pieredze 

Bērnu deju kolektīva vadītāja pieredze. 

Starptautisku tradicionālās kultūras projektu organizēšana  kopš 2001. gada 

Transportlīdzekļa vadītāja 

apliecība 

Nav  
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Rudens konference. 24.10.2014. 

2. Inovatīvie risinājumi tautas muzicēšanas tradīcijas atjaunošanā. Rēzeknes Augstskola, III starptautiskā 

zinātniski praktiskā konference „Māksla un mūzika kultūras diskursā” 19.-21. 09. 2014. 

3. Valkas novada Turnas muzikanti. Latvijas Universitāte, 72. konference, folkloristikas sekcija „Novadu 

identitāte: zīmes un simboli”, 07.02.2014. 

4. Izpildījuma un konteksta mijiedarbība tradicionālajā instrumentālajā mūzikā. Daugavpils 

Universitāte, VIII Starptautiskā zinātniskā konference „Mūzikas zinātne šodien: patstāvīgais un mainīgais”, 

09.-10.05. 2013.  

5. 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. 

6. Tradicionālā mūzika reģionālās identitātes kontekstā. Rēzeknes Augstskola, I starptautiskā zinātniski 

praktiskā konference „Māksla un mūzika kultūras diskursā” 28., 29. 09. 2012. 

7. Tradicionālā instrumentālā mūzika kā Latgales lokālās kultūrpiederības elements. Daugavpils 

Universitāte, Mākslas zinātņu institūta 1. Rudens konference. 26.10.2012. 

8. 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. 

9. Tradicionālais un mainīgais kāzu vārtu tradīcijā Latgalē. K.Barona konference „Tradīcija un robežas”. 

Rīga, LU LFMI, 24.-27. 10. 2011. 

10. Mūzikas instrumentu spēles apgūšana ģimenē 20. gs. 20.-40. gados Latgalē. Humanitārā fakultāte. 

Lietuva, Klaipēdas Universitāte, 11.-12.11.2010. 

11. Gadskārtu rituālu sinkrētisms Latgales pierobežā. Humanitārā fakultāte, Komparatīvistikas institūts, 

Latgales kongress. Daugavpils, Daugavpils Universitāte, 10.-12.11.2010. 

12. 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. 

13. 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. 

14. Kultūrvides liecības stāstos par tautas muzikantiem. Starptautiskā zinātniskā konference „XIX 

Zinātniskie lasījumi”. Daugavpils, Daugavpils Universitāte, 29.-30. 01. 2009. 

15. Tautas muzikantu intervēšanas pieredze lauka pētījumos. K.Barona konference „Lauka pētījums: no 

ieceres līdz rezultātam”. Rīga, LU LFMI, 30. – 31. 10. 2008. 

16. 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. 

17. „Īšona gradzēs” – sociālo aspektu izpausmes maskošanās rituālos Latgalē. II Letonikas kongress 

„Svētki un svinēšana: tradīciju procesi Latvijā”. Rīga, LU LFMI, 30. – 31. 10. 2007. 

18. 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. 

19. Izdzīvošanas iespējas izsūtījuma gados Sibīrijā un darba nometnēs tautas muzikantu dzīvesstāstos. 

Starptautiskā zinātniskā konference „XVII Zinātniskie lasījumi”. Daugavpils Universitāte, 25.-26.01.2007. 

 

Dalība projektos 

1. 2014. Tautas muzikantu biedrība, projekts „Muzikantu meistardarbnīcas 2014”, finansētājs VKKF, 

projekta vadītāja. 

2. 2001.-2014. Tautas muzikantu biedrība, projekts „Tautas muzikantu svētki”, finansētājs VKKF, 

projekta vadītāja. 

3. 2003.-2014. Tautas muzikantu biedrība, projekts „Ziņģētāju un stāstnieku vakars”, finansētājs VKKF, 

projekta vadītāja. 

4. 2013. Latvijas   Universitāte, Lauka pētījumu ekspedīcija Valkas novads, pētnieka pienākumi projektā 

5. 2012. -2013., Lietuva, Alitus Etnomūzikas terapijas biedrība.Nordplus Meeting Project „Different ways and 

competences in adult music learning”, Latvijas sadarbības partneru vadītāja projektā. 



95 
 

6. 2012. Latvijas Universitāte, zinātniskā ekspedīcija „Pa baltu kultūras pēdām Baltkrievijā”, līdzdalība projektā. 

7. 2012. 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. 

8. 2011.-2012. Nordplus Adult Project (Nr. AD-2011_1b-27972) „Sounding ancestor’s life unite us together in 

Europe”. Lietuva, Alitus Ttnomūzikas terapijas biedrība, līdzdalība projektā. 

9. 2011. Latvijas   Universitāte, Lauka pētījumu ekspedīcija Latgales pierobežā (Dagda, Krāslava), 

līdzdalība projektā.    

10. 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.  

11. 2010. Tautas muzikantu biedrība, projekts „Ermoņikas un tautas muzikanti Latgalē”, finansētājs 

VKKF, projekta zinātniskā konsultante (materiālu atlase no arhīviem un kolekcionāriem). 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 2009. 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. 

16. 2008. Rēzeknes Augstskola, Letonikas institūts „Latgales reģiona Nemateriālā kultūras mantojuma 

datu bāzes izveidošana”, finansētājs Latvijas Zinātnes padome, līdzdalība projektā. 

17. 2008. SIA „MG Latgolas Bolss”, Latgales Radio, projekts „Autorraidījums „Tradīcijas robeža”, 

finansētājs VKKF, projekta vadītāja. 

18. 2007. – 2008. SIA „MG Latgolas Bolss”, Latgales Radio, projekts „Autorraidījums „Stuostu, stuostu 

pasaceņu...”, finansētājs VKKF, projekta vadītāja 

19. 2006. – 2008.  SIA „MG Latgolas Bolss”, Latgales Radio, projekts „Autorraidījums „Aizīsim iz 

večerinku”, finansētājs VKKF, projekta vadītāja 

20. 2007. Rēzeknes Augstskola, Letonikas institūts „RALI infrastruktūras izveidošana”, finansētājs 

Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija, līdzdalība projektā. 

21. 2007. Latvijas Universitāte, Tradicionālās kultūras ekspedīcija „Pa Kurzemes Kuršu ķoniņu pēdām”, 

finansētājs LU,  līdzdalība projektā. 

22. 2007. Tautas muzikantu biedrība, „Lauka pētījumi Krāslavas rajona Indras pagastā – tradīcijas, 

valoda, kultūrvide”, finansētājs VKKF,  projekta vadītāja. 

23. 2007. Tautas muzikantu biedrība, „Latgaliešu pasakas”, finansētājs VKKF,  projekta vadītāja. 

 

                  Izglītība papildināta 

  2014. Profesionālās pilnveides programmas augstāko izglītības iestāžu pedagogiem „Augstskolu didaktika” 

(160 stundas), Sertifikāts Nr. 2013/14-160, Rēzeknes Augstskola. 

2012. Mācību seminārs „Neformālās un informālās izglītības rezultātu atzīšanas sistēma Latvijā”, projekts 

„VALNET”, EU Mūžizglītības programma, projekta Nr. 521409-LLP-1-2011-1-LV-KA1-ECETA2, 

Daugavpils. 
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2012.09.9.-15. ERASMUS programma, personāla mobilitāte, Tallinas Universitāte, Igaunija. 

2011.05.9.-13. ERASMUS programma, personāla mobilitāte, Šauļu Universitāte, Lietuva. 

2010. Pedagoga sertifikāts Nr.2010/11-169, Rēzeknes Augstskola. 

2010. Bērnu nometņu vadītāja apliecība Nr.115-00002, IZM, Valsts izglītības satura centrs. 

2009.10.19.-24. ERASMUS programma, personāla mobilitāte, Utenas koledža, Lietuva. 

 

                Apbalvojumi 

2014. Valsts izglītības satura centrs, Pateicība. 

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 

 

              Dalība organizācijās 

 

2014.-šobrīd. Latvijas augstskolu un koledžu asociācija (LAKMA), R A pārstāve 

2010.-šobrīd. Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība (LPIA), valdes locekle. 

2006.-šobrīd. Tautas muzikantu biedrības valdes priekšsēdētāja. 
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ANGELIKA   JUŠKO – ŠTEKELE 

Dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 

 

Dzimšanas dati 1968.gada 27.jūnijs, Rīga 

Izglītība 

01.10.1993. - 

28.05.1997. 

 

1997.gadā iegūts filoloģijas doktora grāds, diploms E – D Nr.000389, izdots Rīgā 

1997. gada 28. maijā. 

01.09.1986. - 

28.06.1991. 

1991. gada jūnijā absolvēta Latvijas Universitāte un iegūta filologa, latviešu 

valodas un literatūras pasniedzēja specialitāte (diploms TB Nr. 982065), izdots 

Rīgā 1991. gada 28. jūnijā. 

Zinātnisko pētījumu 

virziens  

 

Latviešu un latgaliešu folklora starpdisciplinārā aspektā, tās vēsturiskā attīstība, 

žanru īpatnības 

Darba  pieredze 

2003. – līdz šim  

 

 

 

 

Rēzeknes Augstskola, asociētā profesore:  

Docējamie kursi: 

Bakalaura līmenī: “Latviešu folklora un mitoloģiskie priekšstati”, Mitoloģija un 

folklora”, “Latgaliešu folklora”, „Bērnu folklora” 

Maģistra līmenī: “Baltu mitoloģija”, “Mīts–folklora-literatūra”, 

“Kultūrantropoloģija”, “Dzimtes studijas mitoloģijā un folklorā”, u.c.  

2002. – līdz šim Rēzeknes Augstskola, studiju prorektore  

2001. – 2002. Rēzeknes Augstskola, Iekšējā audita struktūrvienības auditore 

1999. – 2005. Rēzeknes Augstskola, Senāta priekšsēdētāja 

1997. – 1998.  Rēzeknes Augstskola, Humanitārās fakultātes dekāne 

1996. - līdz šim Rēzeknes Augstskola, docente 

1994. – 1996. Rēzeknes 5.vidusskola, latviešu valodas un literatūras skolotāja 

1993. – 1996. Rēzeknes Augstskola, lektore 

1991. – 1993. Rēzeknes Augstskola, asistente 

Semināri, kursi stažēšanās  

2009. E-kursu vadības sistēmas Moodle. Apliecība Nr. 2008/09-293 

2008. Darba likuma piemērošana augstākās izglītības iestādēs nodarbinātajiem. 

Apliecība. Nr. RDLP-25578  

2008. Interaktīvās tāfeles izmantošanas iespējas studiju procesā Apliecība Nr. 2008/09- 

33 

2008. Elektroniskās tabulas MS Excel praktiskā izmantošana Apliecība Nr. 2007/08-323 

2008.  Angļu valoda. Apliecība Nr. 2004 - 366 

2007. Stažēšanās Vilhelmshāfenas Universitātē (Vācija).  

2007. Vieslekcijas A. Mickeviča Universitātē Poznaņā (Polija).  

Dalība projektos (2009-2012) 
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2009. -2012. 

 

   „Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un  sociālekonomiskie aspekti 

Latgales reģiona attīstībā” ESF projekts (dalība)  

2011.  LU projekts „Dzintara ādere” (dalība) 

2011. DVD diska „Andrupinis roksti” izdošana VKKF projekts (vadība) 

2010.  DVD diska „Aulejis anekdoti” izdošana. VKKF projekts. (vadība) 

2009. DVD diska „Cyblys meiklis” izdošana. VKKF projekts. (vadība) 

2008. -2009. „Intercompetency and Dialogue trough Literature” (dalība”) 

2008. – 2009.  “Latgales novada mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma izpēte un 

popularizēšana”(RA ZP grants, lauka pētījums Ciblas pagastā, vadīšana) 

No 2010. Valsts programma „Nacionālā identitāte”, projekts „Reģionālā identitāte 

Eiropas kontekstā” (IZM projekts) (dalība) 

Publikācijas  

2006. – 2013. 

1. Mācību (metodiskie) līdzekļi – 2 (no tām viena – elektroniskā formātā)  

2. Monogrāfiska rakstura izdevums – 2 

3. Publikācijas zinātnisko rakstu krājumos – 5 

4. Publikācijas konferenču rakstu krājumos – 13 

5. Publikācijas konferenču tēžu krājumos – 2  

6. 15 šķirkļi Latgales lingvoteritoriālajā vārdnīcā 

7. 15 šķirkļi enciklopēdiskajā vārdnīcā skolām „Ausmas zeme”  

Organizēti un vadīti folkloras lauka pētījumi  

2002. Lendžu pagastā; 

2003. Bērzgalē; 

2004. Kastīrē; 

2005. Vabolē; 

2006. Indrā.  

2007 Rogovkā 

2009. Ciblā  

2010.  Auleja  

2011. 

2012. 

2013. 

Andrupene  

Kaunata 

Baltinava 

Līdzdalība konferencēs 

ar referātu  

(2009 – 2013) 

1. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes „XVIII zinātniskie lasījumi" 

(2009, Latvija) “Triksteriāde latgaliešu pasakās: lapsa” 

2. K. Barona konference „Stāstījumu folklora” (2009, Latvija) referāts “Ķēdes 

vēstules – sakrāls vēstījums vai IT bieds?”  

3. 2. Starptautiskā latgalistikas konference ”Centrs un perifērija: paradigmas 

maiņa” (2009, Latvija) „Savas un svešas telpas mītiskās paradigmas maiņa 

latgaliešu pasakās par laimes meklējumiem” 

4. 3. Starptautiskā latgalistikas konference „Valodu ekoloģija Baltijas jūras 

reģionā: reģionālās valodas globalizācijas laikmetā” (2010, Vācija). 

„Valodas un runas semantiskās modifikācijas latgaliešu pasakās”.  

5. Perspectives of Baltic Philology. (2011, Polija) II Poļu – baltu kontakti un 
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kontrasti valodā un literatūrā. „V. Veriho devums latgaliešu folkloras 

pētniecībā 19.gs. otrajā pusē.” 

6. K. Barona konference „Tradīcija un robežas” (2011, Latvija). „Deviantās 

uzvedības modeļi latgaliešu pasakās”.  

7. Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress, Letonikas 4. Kongress 

(2011, Latvija) „Tirgus fenomens Latgales kultūrā” 

8. 4. Starptautiskā latgalistikas konference „Miķeļa Bukša mantojums” 

(2012, Rīga, Latvija) „Ap duraceņu: muļķīša tēls Latgales kultūrā” 

9. K. Barona conference “Folklora lietojumā”(2012, Rīga, Latvija) 

“Sarkangalvītes ceļš: teksti un konteksti” 

10. Starptautiskā zinātniskā konference  „Reģionālā pievilcība un 

ilgtspēja globālās lokalizācijas laikmetā” (2012, Rēzekne, Latvija) 

„Latgaliešu folklora tekstos un kontekstos”  

11. LU 71. zinātniskā konference. (2013, Rīga, Latvija) “Latgalietis: 

savējais starp svešiem, svešs strap savējiem” 

12. RA zinātniskā konference ”Māksla un mūzika kultūras diskursā” 

(2013) “Folkloras tekstu datu bāze Rēzeknes Augstskolā: 

izveidošanas, uzturēšanas un funkcionēšanas jautājumi”  

13. M. Lomonosova Maskavas Valsts universitātes zinātniski prakstiskā 

konference „Baltu valodas un literatūras pagātnē un mūsdienās 

(2013), (Krievija) „Autostereotips „latgalietis” latgaliešu folklorā.   

14. Letonikas 4.kongress. Sekcija „„Identitātes meklējumi novadmācības 

satura un metodikas kontekstā“  (2013). Referāts „Identitātes 

jautājumi folkloras kontekstā” 

15. DU XXIV Zinātniskie lasījumi. Referāts. Daži „gastronomiskie” tabu 

latgaliešu folklorā (2014) 

 

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

RA Satversmes sapulces locekle (1995-2012), Senāta locekle (1997-2010); 

RA Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes domes locekle (1995-2012), RA 

Administrācijas sapulces locekle (2002-2012), Stipendiju komisijas 

priekšsēdētāja (2002-2012), RA Studiju padomes priekšsēdētāja (2002-2012), RA 

Zinātnes padomes locekle (2002-2011) u.c.  

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās 

organizācijās 

Latvijas augstskolu Profesoru asociācijas biedre (2008-2012), Asociācijas 

„Latvijas-Lietuvas forums” biedre (2007-2012) 

Latvijas Kultūrkapitāla fonda eksperte (no 2013) 

Cita zinātniskā 

darbība  

Latvijas Universitātes promocijas darbu recenzēšana folkloristikas nozarē (6 

promocijas darbi).  

 

Rēzekne, 11.11.2014. 

 

 

/A. Juško – Štekele/ 
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Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Jurčs Ivars  

Dzīvesvietas adrese Blaumaņa iela 3 - 46, Rēzekne, LV-4604 

Tālrunis, mobilais tālrunis 22038024   

e-pasts ivars.jurcs@ru.lv 

Dzimšanas datums 26.06.1962. 

  

Izglītība   

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

2010.g.septembris - 2012.jūnijs, Daugavpils Universitāte, profesionālais maģistra 

grāds darba aizsardzībā un darba aizsardzības vecākā speciālista kvalifikācija 

2004.g. septembris – 2006. janvāris Rēzeknes Augstskola, profesionālais maģistra 

grāds vides aizsardzībā, diploms PD C Nr.0083 

1999.g.septembris -2004.g. jūnijs, Rēzeknes Augstskola, profesionālais bakalaura 

grāds vides aizsardzībā un vides inženiera kvalifikācija, Diploma Nr. PDA 0075 

  

Zinātniskie grādi  

Grāda iegūšanas gads, 

zinātniskais grāds, tā 

saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās 

izglītības iestādes nosaukums 

2012, profesionālais maģistra grāds darba aizsardzībā, Mg.oec., Daugavpils 

Universitāte 

2006, profesionālais maģistra grāds vides aizsardzībā, Mg.sc.env., Vides zinātne, 

Rēzeknes Augstskola 

  

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

01.09.2006. - pašlaik, lektors, Rēzeknes Augstskola, Inženieru fakultāte, Dabas un 

inženierzinātņu katedra 

01.09.2011- 30.06.2012. pasniedzējs, Malnavas koledža 

  

Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Būvniecība”, studiju 

kurss „Darba aizsardzība”, 1KP 

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Būvniecība”, studiju 

kurss „Civilā aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Vides 

inženieris”, studiju kurss ”Darba aizsardzība”, 1KP 
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2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Vides 

inženieris”, studiju kurss ”Civilā aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

“Programmēšanas  inženieris”, studiju kurss ”Darba aizsardzība un ergonomika”, 2KP 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

“Programmēšanas  inženieris”, studiju kurss ”Civilā aizsardzība”,1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

"Elektroniskā komercija", studiju kurss ”Darba aizsardzība un ergonomika”, 2KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

"Elektroniskā komercija", studiju kurss ”Civilā aizsardzība”, 1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Mehatronika", ”Darba aizsardzība”, 1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Mehatronika", ”Civilā aizsardzība”,1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”, 

studiju modulis “Pamatizglītības skolotājs sākumskolā”, ”LR darba aizsardzība”, 1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”,  

studiju modulis “Svešvalodu (angļu vai vācu) skolotājs”, ”LR darba aizsardzība”, 1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”, 

studiju modulis “Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs”, ”LR darba aizsardzība”, 

1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”, 

”LR darba aizsardzība”, 1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”, 

”LR darba aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma ”Interjera 

dizains” , ”LR darba aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Sociālais 

pedagogs", ”LR darba aizsardzība”, 1KP  

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”, 

studiju modulis “Pamatizglītības skolotājs sākumskolā”, ”Civilā aizsardzība”,1KP 

http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=203&p3=20301&p4=2030103#sp01
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=203&p3=20301&p4=2030103#sp01
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=203&p3=20301&p4=2030103#sp01
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=203&p3=20301&p4=2030103#sp01
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=203&p3=20302&p4=2030203#sp01
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=203&p3=20302&p4=2030203#sp01
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=203&p3=20302&p4=2030203#sp01
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=203&p3=20302&p4=2030203#sp01
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20104&p4=2010403#sp02
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20101&p4=2010103#sp01
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=202&p3=20202&p4=2020203#sp04
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20103&p4=2010303#sp04
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20103&p4=2010303#sp04
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20102&p4=2010203#sp04
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20102&p4=2010203#sp04
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20104&p4=2010403#sp02
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2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”, 

studiju modulis “Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu 

skolotājs, ”Civilā aizsardzība”, 1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”, 

studiju modulis “Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs”, ”Civilā aizsardzība”, 1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”, 

”Civilā aizsardzība”, 1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”, 

”Civilā aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma ”Interjera 

dizains” , ”Civilā aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Sociālais 

pedagogs", ”Civilā aizsardzība”, 1KP  

2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Uzņēmējdarbība", specializācija Komercpakalpojumu vadībā, ”Civilā aizsardzība”, 

1KP 

2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Uzņēmējdarbība", specializācija Komercpakalpojumu vadībā, ”Darba aizsardzība”, 

1KP 

2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Uzņēmējdarbība", specializācija Tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadībā, 

”Civilā aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Uzņēmējdarbība", specializācija Tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadībā, 

”Darba aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Uzņēmējdarbība", specializācija Mārketinga sektora vadītāja specialitāte, ”Civilā 

aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Uzņēmējdarbība", specializācija Mārketinga sektora vadītāja specialitāte, ”Darba 

aizsardzība”, 1KP 

http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20103&p4=2010303#sp03
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20103&p4=2010303#sp03
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=202&p3=20202&p4=2020203#sp04
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20103&p4=2010303#sp04
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20103&p4=2010303#sp04
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20102&p4=2010203#sp04
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20102&p4=2010203#sp04
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=204&p3=20401&p4=2040103#sp02
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=204&p3=20401&p4=2040103#sp02
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=204&p3=20401&p4=2040103#sp04
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=204&p3=20401&p4=2040103#sp04
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=204&p3=20401&p4=2040103#sp05
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=204&p3=20401&p4=2040103#sp05


103 
 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Ekonomika", specializācija Finanšu un grāmatvedības vadībā ”Darba un civilā 

aizsardzība”, 2KP 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Ekonomika", specializācija Uzņēmējdarbības tiesībās ”Darba un civilā aizsardzība”, 

2KP 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Vēsture", ”Civilā aizsardzība”, 1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Tiesību 

zinātne", ”Civilā aizsardzība”, 1KP 

Cita darba pieredze  

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

1984-1985,  ugunsdrošības inspektors, 23 patstāvīgā militarizētā ugunsdzēsēju daļa 

1985-1991, komandiera vietnieks, 23 patstāvīgā militarizētā ugunsdzēsēju daļa 

1991-1998, ugunsdrošības inspektors, VUGD, Rēzeknes brigāde 

1998-2008, komandiera vietnieks civilās aizsardzības jautājumos VUGD, Rēzeknes 

brigāde 

2008-2010. komandieris,  VUGD Latgales reģiona brigādes Ludzas daļa 

2011-2012, darba aizsardzības inženieris, Austrumlatgales Profesionālā vidusskola 

2012 - pašlaik, darba aizsardzības vecākais speciālists, Rēzeknes Augstskola 

  

Neformālās izglītības un 

kursu vadība 

 

Kursa nosaukums, iestādes 

nosaukums, stundas 

Kurss „Civilās aizsardzības pamati”, biedrība “Lācīša Skola”, 162 stundas 

Kurss „Ugunsdrošība un aizsardzība”, SIA „BUTS MC”, 160 stundas 

Kurss „Ugunsdrošība”, SIA „BUTS MC”, 40 stundas 

Kurss „Ugunsdrošība un aizsardzība”, Latgales pieaugušo mācību centrs, 160 

stundas 

Kurss „Ugunsdrošība un aizsardzība”, SIA ”Austrumvidzeme”, 160 stundas 

Kurss „Ugunsdrošība”, SIA ”Austrumvidzeme”, 20 stundas 

  

Profesionālās pilnveides kursi/ 

stažēšanās 

 

Kursi  

(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ 

kredītpunktu skaits, gads) 

Pasaules darba aizsardzības dienas diskusija/konference ,Latvijas brīvo arodbiedrību 

savienība, 6 stundas, izdota 11.04.2013. 

International Scientific – Practical Conference „Entrepreneurship and innovation 

culture: the standpoint of government, business and higher education institutions” 

Certificate Nr. 34-557, izdots 05.03.2013. 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika” (Tēma: „Programmas 

„Mendeley” izmantošana zinātniskajā darbā”) Rēzeknes Augstskolas, Mūžizglītības 

centrs, 10 stundas, Apliecības Nr.2012/13-234, izdota 30.10.2012. 

http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=204&p3=20403&p4=2040303#sp01
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=204&p3=20401&p4=2040103#sp03
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=202&p3=20202&p4=2020203#sp01
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=202&p3=20203&p4=2020303#sp05
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=202&p3=20203&p4=2020303#sp05
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Ugunsdrošība un aizsardzība, Semināru un konsultāciju cents Letija, 6 stundas, 

Apliecības Nr.L1218, izdota 08.11.2012. 

Angļu valoda bez priekšzināšanām, SIA mācību centrs „Austrumvidzeme”, 80 

stundas, Apliecības Nr.2011/2705-832, izdota 27.05.2011. 

Darba vides bioloģiskie riska faktori, RSU aģentūras Darba drošības un vides 

veselības institūts, 4 stundas, 16.06.2011. 

Darba devēju apmācība darba aizsardzības jautājumos, mācību centrs „Buts”, 8 

stundas, Reģistrācijas Nr. 27590, izdota 14.04.2011. 

Darba devēju apmācība darba aizsardzības jautājumos, mācību centrs „Buts”, 8 

stundas, Reģistrācijas Nr. 21096, izdota 21.10.2010. 

Darba devēju apmācība darba aizsardzības jautājumos, mācību centrs „Buts”, 8 

stundas, Reģistrācijas Nr. 12965, izdota 06.10.2009. 

Ugunsdrošības uzraudzības inspektoru kvalifikācijas paaugstināšana, Ugunsdrošības, 

dienesta un civilās aizsardzības joma, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža, 

26 stundas, Apliecības Nr. 706, izdota 28.03.2008. 

 Civilā aizsardzība Latvijas republikā, Civilās aizsardzības plāns, SIA Komunikācijas 

un konsultācijas, 7 stundas, 28.02.2006. 

 Higher level Regional course on exercise preparation, conducting and evaluation, 

under the Swedish – Lithuanian project GE 207 A, Civil Protection Department 

Lithuania, 28.-29.04.2004 

 Higher Level Training Course for Instructors in the Field of Radiological Accidents, 

Swedish Radiation Protection Authority, 15-17.06.2004. 

 Workshop on Establishing Policies on Establishing Policies on Safe Communities 

Programmes, Funded by the European union (European Regional Development fund) 

within the BSR INTERREG 111 B programme, Karolinska Institute, 02.-04.11.2003. 

 Higher level Regional course on exercise preparation, conducting and evaluation, 

under the Swedish – Lithuanian project GE 207 A, Civil Protection Department 

Lithuania, 18.-19.11.2003 

 Dosimetric Control and Decontamination Tactic and Methods off Emergency Workers 

and General Public, Swedish Radiation Protection Authority, 17-18.06.2003.  

 Civilās aizsardzības plānošana pašvaldībām un paaugstināta riska uzņēmumiem, 

Latvijas Universitāte, pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrs, 10 stundas, 

Apliecības Nr. 7356, izdota 06.02.2002. 

Stažēšanās 

(pilsēta, valsts, iestāde, veicamā 

darbība, periods) 

Kaunas, Lithuania, Kauno Kolegija/University of Applied Sciences, , praticipated in 

the International week, 04.-08.03.2013. Certificate Nr. 49-350., and Nr. NP-21. 

 

  



105 
 

Saņemtie apbalvojumi  

Nosaukums, izdevējs, 

apbalvojuma numurs, datums 

Goda raksts, LR Iekšlietu ministrija, Nr. 783, 12.11.2001 

Goda raksts, VUGD, Nr. 1341, 23.12.2010 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda latviešu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Vācu valoda  B

1 
 

A

1 
 

B

1 
 

A

2 
 

A

1 
 

Krievu valoda  C

2 
 

C

2 
 

C

2 
 

C

2 
 

C

2 
 

Angļu valoda  A

1 
 

A

1 
 

A

1 
 

A

1 
 

A

1 
 

 
 (*)

 Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

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

CV 
 

I VISPĀRĪGĀS ZIŅAS  

  

Vārds, uzvārds –  Ingars Gusāns 

Personas kods –  170274-11426 

Pārvalda svešvalodas – latviešu (dzimtā), krievu – brīvi, angļu – labi, latīņu, sengrieķu – akadēmiskā līmenī, 

vācu – ar vārdnīcas palīdzību 

Izglītība –  2001 – 2004 LU doktorants 

    1996 – 1998 LU Filoloģijas fakultātes  Klasiskās filoloģijas maģistra studiju  

    programmas students (diploms Nr. 004274, izdots Rīgā,  

1998. gada 25. jūnijā) 

1992 – 1996 LU Filoloģijas fakultātes Klasiskās filoloģijas bakalaura  

studiju programmas students   

(diploms Nr. 004346, izdots Rīgā, 1996. gada 27. jūnijā) 

Akadēmiskie nosaukumi,  

amati, zinātniskie grādi –   

2007. Dr.philol. 

1998. Mag.philol.,1996. B. philol. 

kopš 2010.gada RA Reģionālistikas Institūta vadošais 

pētnieks  

2007 – 2010 LU Filoloģijas fakultātes Klasiskās   

filoloģijas nodaļas un RA Humanitāro un juridisko  

zinātņu fakultātes Filoloģijas katedras docents 

2002 - 2007 LU Filoloģijas fakultātes Klasiskās filoloģijas katedras lektors 

 1998 – 2002 LU Filoloģijas fakultātes Klasiskās filoloģijas katedras asistents 

1998 - 2007 RA Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes Filoloģijas 

katedras lektors 

1996 – 1998 RA Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes Filoloģijas 

katedras asistents 

 

II ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS 

(2010. gada 1. decembris – 2013. gada 1. decembris) 

 

 Publikācijas: 

1. Raksti starptautiski recenzētos izdevumos: 

1. Latgaliešu mūzikas nozīme latgaliskās pašapziņas celšanā // Via Latgalica: Latgalistikys 
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kongresu materiali, III. Rēzekne: Rēzeknis Augstškola, 2011. 41.-52.lpp. 

2. Latgaliešu mūzikas kompaktdiski un to valodas raksturojums //Via Latgalica: Latgalistikys 

kongresu materiali, IV. Rēzekne: Rēzeknis Augstškola, 2012. 19.-30.lpp. 

 Konferences: 

1. Referāts „Latīņu valoda – ekstravagance vai nepieciešamība?” nolasīts Rīgā 2013.gada 

1.novembrī Latvijas Tiesnešu konferencē. 

2. Referāts „Latgales mūzikas festivāli kā latgaliskuma pievienotā vērtība” nolasīts Rēzeknē 

2012. gada 9. novembrī starptautiskā konferencē „Reģionālā pievilcība un ilgtspēja globālās 

lokalizācijas laikmetā”. 

3. Referāts „Latgaliešu mūzikas kompaktdiski un to valodas raksturojums” nolasīts Poznaņā 

(Polija) 2011. gada 30. septembrī starptautiskā konferencē „Apdraudēto valodu un kultūru 

dokumentēšana – no tradicionāliem pierakstiem līdz digitāliem resursiem”. 

      

 Projekti: 

a. ENPI projekts „The Virtual Past is a Keystone for the Future of  Museums”, 2012-

2014, LLB-2-269. 

b. ESF projekts „ Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie 

aspekti Latgales reģiona attīstībā”, 2010-2012 – 

(Nr.2009/0227/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071). 

c. The IDIAL Project (A European Study of Intercompetency and Dialogue through 

Literature (IDIAL)) - A European Union Comenius Programme, 2009-11 – (No 

142075-LLP-1-2008-1BG-COMENIUS-CMP). 

 

III PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 

Docētie studiju kursi: 

- latīņu valoda – 4 kredītp. 

- sengrieķu valoda – 4 kredītp. 

- antīkā literatūra – 4 kredītp. 

- romiešu oratorproza – 2 kredītp. 

- antīkais episkais stils – 2 kredītp. 

- sengrieķu mitoloģiskā proza – 2 kredītp. 

- sengrieķu episkā dzeja – 2 kredītp. 

- sengrieķu vēsturiskā proza – 2 kredītp. 

- antīkā tradīcija mūsdienu kino un mūzikā – 2 kredītp. 

Izstrādātie studiju kursi Klasiskās filoloģijas bakalaura programmā: 

- himniskā dzeja antīkās literatūras kontekstā 

- antīkais episkais stils 

- sengrieķu episkā dzeja 

- sengrieķu mitogrāfiskā proza 

 

01.12.2013.  



108 
 

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES 

AKADĒMISKĀ AMATA PRETENDENTA  

 

ALEKSANDRA IVANOVA 

 

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 

mailto:aleksandrs.ivanovs@du.lv


109 
 

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) 

 

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 

http://www.kkf.lv/#2100


110 
 

 

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. 

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


111 
 

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. 

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. 

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/


112 
 

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 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). 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Aleksandrs+Ivanovs%22#page-1
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Aleksandrs+Ivanovs%22#page-1
http://www.du.lv/files/000/002/892/RZ_3.pdf?1349678948
http://www.ekl.oulu.fi/dh2008/Digital%20Humanities%202008%20Book%20of%20Abstracts.pdf
http://textualheritage.org/content/view/57/68/lang,russian/


113 
 

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: 69–84. ISSN 1407-9607, ISBN 978-9984-29-010-2. 1,1 autorloksne. 

19. Ivanovs, A. „Latvijas vēsture 20. gadsimta 60. gados – 80. gadu vidū: izpētes gaita un rezultāti 

(historiogrāfisks apskats).” Grām.: Baltijas reģiona vēsture 20. gadsimta 40.–80. gados: Latvijas 

Vēsturnieku komisijas 2007. gada pētījumi un starptautiskās konferences „Baltija Otrajā pasaules 

karā (1939–1945) materiāli, 2007. gada 6.–7. novembris, Rīga (Latvijas Vēsturnieku komisijas 

raksti, 24. sējums) / A. Caune, atb. red.; Latvijas Vēsturnieku komisija; LU Latvijas vēstures 

institūts; LU Vēstures un filozofijas fakultāte; Latvijas Kara muzejs. Rīga: Latvijas vēstures institūta 

apgāds, 2009. 188.–241. lpp. ISBN 978-9984-824-09-3. 4,4 autorloksnes. Pieejams arī internetā: 

http://www.president.lv/images/modules/items/PDF/item_1873_Vesturnieku_komisijas_raksti_24_se

jums.pdf (skatīts 30. 11. 2013). 

20. Ivanovs, A. „Riga and Tartu in Old Russian Chronicles: The Genesis of Some Historiographic 

Stereotypes”. Reģionālais Ziņojums: Pētījumu materiāli. Nr.4/ Daugavpils Universitātes Sociālo 

zinātņu fakultātes Sociālo pētījumu institūts. Daugavpils, 2009: 102–114. ISBN 978-9984-14-440-5. 

1,2 autorloksnes.  

Pieejams arī internetā: http://www.du.lv/files/000/002/893/RZ_4.pdf?1349678948 

21. Varfolomeyev, A., Ivanovs, A. „Knowledge-Based Scholarly Environment Project for Regional 

Historical Studies.” In: Interactive Systems and Technologies: The Problem of Human-Computer 

Interaction. Vol. III: Collection of Scientific Papers. Ulyanovsk: UISTU, 2009. Pp. 273 – 276. ISBN 

978-5-9795-0445-2. 0,3 autorloksnes. 

22. Ivanovs, A. „Latvijas PSR historiogrāfija Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas posmā: 1987 – 

1990”. Grām.: Okupācijas režīmi Baltijas valstīs, 1940 – 1991: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2008. 

gada pētījumi un starptautiskās konferences „Okupācijas režīmi Baltijas valstīs (1940 – 1990): 

izpētes rezultāti un problēmas” materiāli, 2008. gada 30. – 31. oktobris, Rīga (Latvijas Vēsturnieku 

komisijas raksti, 25. sēj.) / A. Caune, atb. red.; Latvijas Vēsturnieku komisija; LU Latvijas vēstures 

institūts; LU Vēstures un filozofijas fakultāte; Latvijas Kara muzejs. Rīga: Latvijas vēstures institūta 

apgāds, 2009. 385.–409. lpp. ISBN 978-9984-824-15-4. 2 autorloksnes.  

http://www.president.lv/images/modules/items/PDF/item_1873_Vesturnieku_komisijas_raksti_24_sejums.pdf
http://www.president.lv/images/modules/items/PDF/item_1873_Vesturnieku_komisijas_raksti_24_sejums.pdf
http://www.du.lv/files/000/002/893/RZ_4.pdf?1349678948


114 
 

Pieejams arī internetā: 

http://www.president.lv/images/modules/items/PDF/item_2205_Vesturnieku_komisijas_raksti_25_se

jums.pdf (skatīts 30. 11. 2013). 

23. Ivanovs, A. „Latgales historiogrāfija kā reģionālās identitātes ‘atbalsta faktors’.” Grām.: Sabiedrība 

un kultūra: Rakstu krājums, XI / Liepājas Universitāte; sast. A. Medveckis; atb. red. Ā. Kolosova. 

Liepāja: LiePA, 2009. 34. – 41. lpp. 0,75 autorloksnes. ISSN 1407-6918. 

24. Ivanovs, A. „Latvijas Valsts vēstures arhīvs un zinātniskās arheogrāfijas attīstības tendences Latvijā. 

1919.–2009. gads”. Latvijas Arhīvi. 2009. Nr. 3: 21–51. ISSN 1407-2270. 2,0 autorloksnes. Pieejams 

arī internetā: http://www.arhivi.gov.lv/sitedata/ZURNALS/zurnalu_raksti/Aleksandrs_Ivanovs.pdf 

(skatīts 30. 11. 2013). 

25. Иванов А. С., Варфоломеев А. Г. „Идеи И. Д. Ковальченко об информационной ценности и 

неисчерпаемости источника в современном компьютерном источниковедении”. В кн.: Идеи 

академика И. Д. Ковальченко в XXI веке / МГУ им. М. В. Ломоносова; Отделение историко-

филологических наук Российской академии наук. Москва: Изд-во Московского университета, 

2009. С. 154-164. ISBN 978-5-211-05725-8. 0,75 autorloksnes. 

26. Варфоломеев А., Иванов А. „Модели для адекватной репрезентации неполной и/или 

противоречивой исторической информации в исторической семантической сети: К 

постановке проблемы”. В кн.: Vēsture: Avoti un cilvēki. Humanitārās fakultātes XIX starptautisko 

zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture XIII = Proceedings of the 19
th
 International Scientific 

Readings of the Faculty of Humanities. History XIII / Daugavpils Universitāte; atb. red. I. Saleniece. 

Daugavpils: Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2010. 210.–216. lpp. ISBN 978-9984-14-473-3. 0,3 

autorloksnes.  

Pieejams arī internetā: 

http://du.lv/files/000/006/954/Vesture_Avoti_un_cilveki_XIII_2010.pdf?1358357547 (skatīts 30. 

11. 2013). 

27. Иванов А.С. “Актовые источники об отношениях смоленского княжества с Готландом в 

первой половине XIII в.: К вопросу о соотношении редакций договора 1229 г.” В кн.: Балтия в 

контексте Северного пространства. От Средневековья до 40-х годов XX века / Институт 

всеобщей истории Российской академии наук; отв. ред. Е.Л. Назарова. Москва: Институт 

всеобщей истории РАН, 2009. С. 55-83. ISBN 978-5-94067-292-0. 1,5 autorloksnes. 

Pieejams arī Internetā: http://www.amberbridge.org/article?id=92 ; 

http://www.amberbridge.org/Arkhang/03.pdf (skatīts 30. 11. 2013). 

28. Иванов А. С. “Источниковедческие и археографические аспекты реконструкции 

исторических комплексов источников (отдел «Moscowitica – Ruthenica» в бывшем архиве 

Рижского магистрата)”. В кн.: Сословия, институты и государственная власть в России. 

(Средние века и раннее Новое время): Сборник статей памяти академика Л. В. Черепнина / 

Институт всеобщей истории Российской академии наук; отв. ред. акад. В. Л. Янин, В. Д. 

Назаров. Москва: Языки славянских культур, 2010. (Studia philologica). С. 97-105. 0,7 

autorloksnes. ISSN 1726-135X, ISBN 978-5-9551-0417-1. 

29. Варфоломеев А. Г., Иванов А. С. „Семантические публикации комплексов исторических 

источников”. В кн.: Информационные технологии и письменное наследие. El’Manuscript-10: 

Материалы международной научной конференции (Уфа, 28 – 31 октября 2010 г.)/ отв. ред. В. 

А. Баранов. Уфа; Ижевск: Вагант, 2010. С. 42-46. ISBN 978-5-66678-639-8. 0,3 autorloksnes. 

Raksta teksts pieejams arī internetā: http://textualheritage.org/content/view/365/168/lang,russian/ 

(skatīts 30. 11. 2013). 

30. Ivanovs, A. „Komentārs [B. Dubina referātam „Kolektīvās kara atmiņas un nacionālā identitāte 

mūsdienu Krievijā”]”. Grām.: Okupācija, kolaborācija, pretošanās: Vēsture un vēstures uztvere: 

Starptautiskās konferences materiāli, 2009. gada 27. – 28. oktobrī Rīgā (Latvijas Vēsturnieku 

komisijas raksti, 26. sējums) / Latvijas Vēsturnieku komisija, Latvijas Okupācijas muzejs, Latvijas 

http://www.president.lv/images/modules/items/PDF/item_2205_Vesturnieku_komisijas_raksti_25_sejums.pdf
http://www.president.lv/images/modules/items/PDF/item_2205_Vesturnieku_komisijas_raksti_25_sejums.pdf
http://www.arhivi.gov.lv/sitedata/ZURNALS/zurnalu_raksti/Aleksandrs_Ivanovs.pdf
http://du.lv/files/000/006/954/Vesture_Avoti_un_cilveki_XIII_2010.pdf?1358357547
http://www.amberbridge.org/article?id=92
http://www.amberbridge.org/Arkhang/03.pdf
http://textualheritage.org/content/view/365/168/lang,russian/


115 
 

Valsts arhīvs, Gētes institūts Rīgā; atb. red. I. Feldmanis. Rīga: Latvijas Okupācijas muzeja biedrība 

(OMB), 2010. 59. – 65. lpp. ISBN 978-9984-9931-9-5. 0,5 autorloksnes. Pieejams arī internetā: 

http://www.president.lv/images/modules/items/LVK%2026%20PDF.pdf (skatīts 30. 11. 2013). 

31. Ivanovs, A. „Dokumenti par Rīgas, Gotlandes un Hanzas attiecībām ar Lielo Novgorodu Latvijas 

Valsts vēstures arhīvā (12. – 16. gs.)”. Latvijas Arhīvi. 2010. Nr. 2: 7-34. ISSN 1407-2270. 1,5 

autorloksnes. Pieejams arī internetā: 

http://www.arhivi.gov.lv/sitedata/ZURNALS/zurnalu_raksti/Ivanovs.Dokumenti.pdf (skatīts 30. 11. 

2013). 

32. Варфоломеев А., Иванов А. „Семантические публикации информации исторических 

источников на основе технологии Wiki”. В кн.: Vēsture: Avoti un cilvēki. Humanitārās fakultātes 

XX starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture XIV = Proceedings of the 20
th
 International 

Scientific Readings of the Faculty of Humanities. History XIV / Daugavpils Universitāte; atb. red. I. 

Saleniece. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2011. 339.–347. lpp. 

ISSN 1691-9297. 0,5 autorloksnes.  

Pieejams arī internetā: 

http://du.lv/files/000/006/956/Vesture_Avoti_un_cilveki_XIV_2011.pdf?1358357604 (skatīts 30. 11. 

2013). 

33. Иванов А. С., Кузнецов А. М. „Договор неизвестного смоленского князя XIII в.” В кн.: 

Проблемы источниковедения. Вып. 2 (13) / Институт всеобщей истории Российской академии 

наук; отв. ред. С. М. Каштанов. Москва: Наука, 2010. С. 136-182. ISBN 978-5-02-036999-3. 3,5 

autorloksnes. 

34. Иванов А. „Вопросы истории Латвии первой половины 40-х годов ХХ века в современной 

латвийской историографии”. История: электронный научно-образовательный журнал / 

Институт истории Российской Академии Наук. 2011. Вып.5: История стран Северной Европы 

и Балтии. 3 autorloksnes. ISSN 2079-8784. Pieejams internetā reģistrētajiem lietotājiem 

(http://mes.igh.ru/s207987840000125-6-1). Raksta apskatu sk.: 

http://www.history.jes.su/s207987840000125-6-2 (skatīts 30. 11. 2013). 

35. Ivanovs, A., Varfolomeyev, A. „Semantic Publications of Charter Corpora (The Case of a 

Diplomatic Edition of the Complex of Old Russian Charters ‘Moscowitica–Ruthenica’) = 

Publications sémantiques de corpus des chartes (le cas d'une édition diplomatique du complexe des 

anciennes chartes russes ‘Moscowitica–Ruthenica’)”. In: International Conference “Digital 

Diplomatics: Tools for the Digital Diplomatist”. Napoli, 29 settembre – 1 ottobre 2011. [Naples], 

2011. Pp. 36-40. 0,3 autorloksnes. Pieejams arī internetā: http://www.cei.lmu.de/digdipl11/slides-

rep/booklet-abstracts.pdf (skatīts 11.02.2013). 

36. Варфоломеев А. Г., Иванов А. С. „Модели структуры и содержания исторических 

источников”. В кн.: Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». № 37. 

Специальный выпуск: Труды международной конференции «Компьютерные технологии и 

математические методы в исторических исследованиях (Петрозаводск, 11 – 16 июля 2011 г.). 

Петрозаводск, 2011. С. 25-31. ISBN 978-5-8021-1297-7. 0,4 autorloksnes. Pieejams arī internetā: 

http://www.aik-sng.ru/text/bullet/37/37.pdf (skatīts 30. 11. 2013). 

37. Иванов А. С. „Компьютерное источниковедение”. В кн.: Информационный бюллетень 

Ассоциации «История и компьютер». № 37. Специальный выпуск: Труды международной 

конференции «Компьютерные технологии и математические методы в исторических 

исследованиях (Петрозаводск, 11 – 16 июля 2011 г.). Петрозаводск, 2011. С. 56-62. ISBN 978-5-

8021-1297-7. 0,4 autorloksnes. Pieejams arī internetā: http://www.aik-sng.ru/text/bullet/37/37.pdf 

(skatīts 30. 11. 2013). 

38. Ivanovs, A. „Latvija Otrajā pasaules karā: izpētes gaita Latvijas jaunāko laiku historiogrāfijā, 

izpētes rezultāti un perspektīvas”. Grām.: Otrais pasaules karš un Latvija: Notikumi un sekas, 20. 

gadsimta 40. – 60. gadi. Latvijas Vēsturnieku komisijas 2011. gada pētījumi un zinātniskās 

konferences „Latvijas armijas iznīcināšana, 1940. – 1941. gads” referāti, 2011. gada 14. jūnijs, 

Litene (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 27. sējums) / Latvijas Vēsturnieku komisija; LU 

http://www.president.lv/images/modules/items/LVK%2026%20PDF.pdf
http://www.arhivi.gov.lv/sitedata/ZURNALS/zurnalu_raksti/Ivanovs.Dokumenti.pdf
http://du.lv/files/000/006/956/Vesture_Avoti_un_cilveki_XIV_2011.pdf?1358357604
http://mes.igh.ru/s207987840000125-6-1
http://www.history.jes.su/s207987840000125-6-2
http://www.cei.lmu.de/digdipl11/slides-rep/booklet-abstracts.pdf
http://www.cei.lmu.de/digdipl11/slides-rep/booklet-abstracts.pdf
http://www.aik-sng.ru/text/bullet/37/37.pdf
http://www.aik-sng.ru/text/bullet/37/37.pdf


116 
 

Vēstures un filozofijas fakultāte; Latvijas Kara muzejs; Latvijas Okupācijas muzejs. Rīga: Zinātne, 

2011. 15.-46. lpp. ISBN 978–9984–879–07–9. 2,6 autorloksnes. Pieejams arī internetā: 

http://www.president.lv/images/modules/items/PDF/Latvijas%20Vesturnieku%20komisijas%20rakst

i_27.pdf (skatīts 30. 11. 2013). 

39. Иванов А., Варфоломеев А. „Компьютерный анализ структуры исторических источников (на примере 

отписок XVII в.)” В кн.: Vēsture: Avoti un cilvēki: Humanitārās fakultātes XXI starptautisko zinātnisko 

lasījumu materiāli. Vēsture XV = Proceedings of the 21
st
 International Scientific Readings of the Faculty of 

Humanities. History XV / Daugavpils Universitāte; atb. red. I. Saleniece. Daugavpils: Saule, 2012. 112.-121. 

lpp. ISSN 1691-9297. 0,45 autorloksnes. Pieejams arī internetā: 

http://du.lv/files/000/006/958/Vesture_Avoti_un_cilveki_XV_2012.pdf?1358357669 (skatīts 30. 11. 

2013). 
40. Иванов А. С. „Комплекс источников по истории Великого Новгорода в Латвийском 

государственном историческом архиве (XII – XVI вв.).” В кн.: Новгородика-2010. Вечевой 

Новгород: Материалы международной научно-практической конференции 20-22 сентября 

2010 г. Часть 2 / Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого; Санкт-

Петербургский институт истории РАН; Администрация Новгородской области; сост. Д. Б. 

Терешкина. Великий Новгород, 2011. С. 89-103. 0,85 autorloksnes. 

41. Кузнецов А. М., Иванов А. С. „Рижский список Нибурова мира (1392г.).” В кн.: 

Новгородика-2010. Вечевой Новгород: Материалы международной научно-практической 

конференции 20-22 сентября 2010 г. Часть 2 / Новгородский государственный университет им. 

Ярослава Мудрого; Санкт-Петербургский институт истории РАН; Администрация 

Новгородской области; сост. Д. Б. Терешкина. Великий Новгород, 2011. С. 118-128. 0,6 

autorloksnes. 

42. Varfolomeyev, A., Ivanovs, A. „Wiki Technologies for Semantic Publication of Old Russian 

Charters”. In: Digital Humanities 2012 / 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. Ed. by J. Ch. Meister. Hamburg: Hamburg University Press, 2012. Pp. 405-407. ISBN 

978-3-937816-99-9. 0,25 autorloksnes. 

Pieejams arī internetā: http://www.dh2012.uni-hamburg.de/conference/programme/abstracts/wiki-

technologies-for-semantic-publication-of-old-russian-charters/ (skatīts 15.07.2012). 

43. Иванов А. С., Варфоломеев А. Г. „Репрезентация содержания исторических источников в 

семантических сетях: Attempto Controlled English (ACE)”. В кн.: Баранов В. А., Варфоломеев 

А. Г. (отв. ред.). Информационные технологии и письменное наследие. El’Manuscript – 2012: 

Материалы IV международной научной конференции. Петрозаводск, 3 – 8 сентября 2012 

года. Петрозаводск; Ижевск: Петрозаводский государственный университет; Ижевский 

государственный технический университет им. М. Т. Калашникова, 2012. С. 112-120. ISBN 

978-5-8021-1402-5. 0,6 autorloksnes.  

Raksta teksts pieejams arī internetā: http://textualheritage.org/content/view/448/188/lang,russian/ 

(skatīts 30. 11. 2013). 

44. Ivanovs, A., Varfolomejevs, A. „Datorizētā” avotpētniecība – vispārējās avotu mācības virziens. 

Grām: Vēsture: Avoti un cilvēki: Humanitārās fakultātes XXII starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. 

Vēsture XVI = Proceedings of the 22
nd

 International Scientific Readings of the Faculty of Humanities. History 

XVI / Daugavpils Universitāte; atb. red. I. Saleniece. Daugavpils: Saule, 2013. 134.-139. lpp. ISSN 1691-9297. 

0,35 autorloksnes. 

Pieejams arī internetā: 

http://du.lv/files/000/007/210/Vesture_Avoti_un_cilveki_XVI_2013.pdf?1360079021 (skatīts 30. 11. 

2013). 

45. Ivanovs, A. „Datortehnoloģijas vēstures avotu reprezentācijā, edīcijā un avotpētnieciskajā kritikā”. Latvijas 

Vēstures Institūta Žurnāls. 2012. Nr. 4 (85). 5.-31. lpp. ISSN 1025–8906. 1,75 autorloksnes. 

http://www.president.lv/images/modules/items/PDF/Latvijas%20Vesturnieku%20komisijas%20raksti_27.pdf
http://www.president.lv/images/modules/items/PDF/Latvijas%20Vesturnieku%20komisijas%20raksti_27.pdf
http://du.lv/files/000/006/958/Vesture_Avoti_un_cilveki_XV_2012.pdf?1358357669
http://www.dh2012.uni-hamburg.de/conference/programme/abstracts/wiki-technologies-for-semantic-publication-of-old-russian-charters/
http://www.dh2012.uni-hamburg.de/conference/programme/abstracts/wiki-technologies-for-semantic-publication-of-old-russian-charters/
http://textualheritage.org/content/view/448/188/lang,russian/
http://du.lv/files/000/007/210/Vesture_Avoti_un_cilveki_XVI_2013.pdf?1360079021


117 
 

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

Historiography of Latgale.” In: V. Volkovs, D. Hanovs, I. Runce, eds. Ethnicity. Towards the Politics 

of Recognition in Latvia: 1991–2012. [Rīga]: Zinātne, 2013. Pp. 283-314. ISBN 978-9984-879-39-0. 

1,6 autorloksnes. 

 

Citas zinātniskās publikācijas (konferenču tēzes, recenzijas) 

 

47. Ivanovs, A. “Kompleksās avotu bāzes veidošana 1949. gada deportācijas vēstures jautājumu izpētei 

un krājums “1949. gada 25. martā izvesto balsis””. Latvijas Arhīvi. 2008. Nr. 3: 178–183. – rec. par 

grām.: Saleniece, Irēna, sast. 1949. gada 25. martā izvesto balsis: Dažu Daugavpils un Ilūkstes 

apriņķa deportēto ģimeņu likteņi mutvārdu vēstures avotos un arhīva dokumentos. Daugavpils, 2008. 

0,5 autorloksnes. ISSN 1407-2270. Pieejams arī internetā: 

http://www.arhivi.gov.lv/sitedata/ZURNALS/zurnalu_raksti/178-188-Recenzijas.pdf (skatīts 30. 11. 

2013). 

48. Иванов А. „Документальные источники об отношениях Смоленского княжества с Готландом 

в первой половине XIII в.: некоторые вопросы датировки, атрибуции и интерпретации 

актового материала”. В кн.: XVI конференция по изучению Скандинавских стран и Финляндии: 

9 – 12 сентября 2008 г.: Материалы конференции: В 2-х частях. Часть I / Институт всеобщей 

истории РАН; Поморский государственный университет им. М. В. Ломоносова; ред. коллегия 

С. Г. Веригин et al. Москва: Институт всеобщей истории РАН; Архангельск: Поморский 

государственный университет, 2008. С. 314 – 316. 0,15 autorloksnes. ISBN 5-7536-0220-7. 

49. Варфоломеев А.Г., Иванов А.С., Сомс Г. “Семантическая сеть как модель представления 

знаний по региональной истории.” В кн.: Информационный бюллетень Ассоциации “История 

и компьютер”, № 35, декабрь 2008. Специальный выпуск: Материалы XI конференции АИК 

“Инновационные подходы в исторических исследованиях: информационные технологии, 

модели и методы”. Москва, 13–15 декабря 2008 г. Москва; Барнаул: Азбука, 2008. С. 158-160. 

0,12 autorloksnes. ISBN 978-5-93957-287-3. Pieejams arī internetā: http://www.aik-

sng.ru/text/bullet/35/9.pdf (skatīts 30. 11. 2013). 

50. Варфоломеев А. Г., Иванов А. С. „Виртуальные среды для научных исследований в арсенале 

историка: тенденции и перспективы”. В кн.: Информационный бюллетень Ассоциации 

«История и компьютер». № 36, октябрь 2010 г. Специальный выпуск: Материалы XII 

конференции АИК «Информационные ресурсы, технологии и модели реконструкции 

исторических процессов и явлений». Москва, 22 – 24 октября. Москва: Издательство 

Московского университета, 2010. С. 5-7. ISBN 978-5-211-05867-8. 0,15 autorloksnes. Pieejams 

arī internetā: http://www.aik-sng.ru/text/bullet/36/bull36.pdf (skatīts 30. 11. 2013). 

51. Ivanovs, A. „Complex Approach to the Research of the 1949 Deportation (the Case of Latvia): 

Collection of Oral History and Documentary Records ‘The Voices of the Deported, 25 March 1949’”. 

Lituanistica. 2011. T. 57. Nr. 1(83). P. 106–111. ISSN 0235-716X. 0,5 autorloksnes. – Rec. grām. 

Saleniece, I., ed. 1949. gada 25. martā izvesto balsis. Daugavpils, 2008.  

Pieejams arī internetā: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/lituanistica/article/view/2129/1020 

(skatīts 30. 11. 2013). 

52. Иванов А. С. „Археография и актовое источниковедение в эпоху компьютерных 

технологий”. В кн.: Проблемы дипломатики, кодикологии и актовой археографии: 

Материалы XXIV Международной научной конференции. Москва 2-3 февраля 2012 г. / отв. 

ред. Ю. Э. Шустова; РГГУ, Историко-архивный институт, Высшая школа источниковедения, 

специальных и вспомогательных исторических дисциплин; Институт всеобщей истории РАН; 

Археографическая комиссия РАН. Москва: РГГУ, 2012. С. 321-323. ISBN 978-5-7281-1294-5. 

0,15 autorloksnes.  

Pieejams arī internetā: http://iai.rsuh.ru/binary/1830235_44.1330127574.48892.pdf (skatīts 30. 11. 

2013). 

http://www.arhivi.gov.lv/sitedata/ZURNALS/zurnalu_raksti/178-188-Recenzijas.pdf
http://www.aik-sng.ru/text/bullet/35/9.pdf
http://www.aik-sng.ru/text/bullet/35/9.pdf
http://www.aik-sng.ru/text/bullet/36/bull36.pdf
http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/lituanistica/article/view/2129/1020
http://iai.rsuh.ru/binary/1830235_44.1330127574.48892.pdf
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53. Варфоломеев А. Г., Иванов А. С. „Возможности Semantic MediaWiki в создании 

семантических публикаций исторических источников”. В кн.: Информационный бюллетень 

Ассоциации «История и компьютер»: Инновационные подходы в исторических 

исследованиях: информационные технологии, модели и методы. № 38: Специальный выпуск. 

Материалы XIII конференции Ассоциации «История и компьютер». Москва, 21–23 сентября 

2012 г. / Отв. ред. И. М. Гарскова. Москва: Издательство Московского университета, 2012. С. 

24–26. ISSN 2226-9142. 0,14 autorloksnes. Pieejams arī internetā: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17912366 (skatīts 30. 11. 2013). 

54. Ivanovs, A., Varfolomeyev, A. “Representation of the Tenor of Medieval Charters by Means of 

Controlled Natural Languages”. In: Easy Tools for Difficult Texts. The Haag, 18 and 19 April 2013. 

[Workshop papers abstracts. ISCH COST Action IS1005 Medieval Europe – Medieval Cultures and 

Technological Resources, Working Group 2, Manuscripts and textual tradition]. Sk.: 

http://easytools.huygens.knaw.nl/?page_id=39#Ivanovs (skatīts 31. 03. 2013). 0,15 autorloksnes.  

55. 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], 2013. Pp. 18-19. 0,1 

autorloksnes. Sk. arī internetā: http://www.cei.lmu.de/digdipl13/id_215; 

http://www.cei.lmu.de/digdipl13/wp-content/uploads/Ivanovs_Varfolomeyev.pdf (20.11.2013). 

 

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 

historiogrāfijas attīstības tendences”. Raksts pieņemts publicēšanai Latvijas vēsturnieku I Kongresa 

materiālos (1,0 autorloksne). 

58. Ivanovs, A. „Livonian Towns in Old Russian Chronicles: Interaction between Myths, 

Historiographic Stereotypes, and Historical Reality”. Raksts iesniegts publicēšanai konferences 

„Urban History in the Baltic: Theoretical Aspects and Current Research” materiālu krājumā (1,25 

autorloksnes). 

59. Ivanovs, A. Varfolomeyev, A. „Some Approaches to the Semantic Publication of Charter Corpora”. 

Raksts pieņemts publicēšanai turpinājumizdevumā Archiv für Diplomatik, München: Böhlau-Verlag, 

2013, Bd. 59 (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, Москва, 2013 (1,0 autorloksne). 

 

 

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’”. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17912366
http://easytools.huygens.knaw.nl/?page_id=39#Ivanovs
http://www.cei.lmu.de/digdipl13/id_215
http://www.cei.lmu.de/digdipl13/wp-content/uploads/Ivanovs_Varfolomeyev.pdf
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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 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). 

http://www.bgz.lu.lv/index.php/geplante-veranstaltungen/archiv/tagungen/17-deutsche-sprache-und-literatur-im-ostseeraum-v
http://www.bgz.lu.lv/index.php/geplante-veranstaltungen/archiv/tagungen/17-deutsche-sprache-und-literatur-im-ostseeraum-v
http://www.ekl.oulu.fi/dh2008/programme.html
http://textualheritage.org/content/view/26/50/lang,russian/
http://do.gendocs.ru/docs/index-8011.html?page=4
http://www.hist.msu.ru/News/kov2008p.rtf
http://kleio.asu.ru/2012/2/hcsj-22012_97-102.pdf
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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: 

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


121 
 

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). 

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 

http://aik-sng.ru/node/216
http://textualheritage.org/content/view/324/167/lang,russian/
http://lpi.du.lv/wp-content/uploads/2011/01/2011-XXI_Zin_las_programma.pdf
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://du.lv/files/000/004/576/programma.pdf?1349679116
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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 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 

http://www.du.lv/files/000/004/925/HF_programma_2012_A5_1.pdf?1349679138
http://iai.rsuh.ru/article.html?id=1961149
http://www.dh2012.uni-hamburg.de/conference/programme/
http://textualheritage.org/content/view/382/181/lang,russian/
http://aik-sng.ru/node/439
http://aik-sng.ru/node/439
http://www.novsu.ru/novgorodika2012/
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(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-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)”. 

 

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
http://www.cei.lmu.de/digdipl13/program-2
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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 
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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):  

 

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” 
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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. 
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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) 

 

http://textualheritage.org/content/view/477/188/lang,russian/
http://www.academiabaltica.de/files/2008-13-08_programm_y.pdf
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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). 

 

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 

http://www.aik-sng.ru/news/prog-petr2011.pdf
http://textualheritage.org/content/view/382/181/lang,russian/
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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. 

 

 

 

2013. gada 3. decembrī 

Aleksandrs Ivanovs 
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Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Kaupužs Aivars 

Dzīvesvietas adrese „Ziedu Mājas” Vērēmu pag. Rēzeknes nov. LV-4604 

Tālrunis, mobilais tālrunis 29265418   

e-pasts aivars.kaupuzs@inbox.lv 

Dzimšanas datums 1974.gada 07.jūnijs 

  

Izglītība  

Laika periods, 

 izglītības iestādes nosaukums, 

iegūtā kvalifikācija, grāds 

2007.g.septembris – 2011.decembris Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 

Sporta zinātnes nozares doktora zinātniskais grāds sporta pedagoģijā.  

 

1996.g. septembris– 1998.jūnijs Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 

 Pedagoģijas maģistra grāds sporta pedagoģijā. 

 

1992.g.septembris –1996.g. jūnijs Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 

Bakalaura grāds sporta pedagoģijā.  

Sporta pedagoga specialitāte ar sporta skolotāja un vieglatlētikas trenera 

kvalifikāciju. 

 Papildkvalifikācija – sporta menedžeris 

Zinātniskie grādi  

Grāda iegūšanas gads, 

zinātniskais grāds, tā 

saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās 

izglītības iestādes nosaukums 

2011. g. Dr.paed. Sporta zinātnes nozares doktora zinātniskais grāds sporta 

pedagoģijā. 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. 

1998. g. Mg.paed. Pedagoģijas maģistra grāds sporta pedagoģijā.  

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. 

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

 

2012.g. maijs – Rēzeknes Augstskolas Personības socializācijas pētījumu institūta 

(PSPI)  

pētnieks sporta zinātnē. 

2011.g. septembris-2012.g.jūnijs – RA Izglītības un dizaina fakultātes Izglītības un 

metodiku katedras vieslektors. 

2010.g. septembris-2011.g.jūnijs – RA Izglītības un dizaina fakultātes Izglītības un 

metodiku katedras vieslektors. 

2010.g. maijs-2010.g.jūnijs – RA Izglītības un dizaina fakultātes Izglītības un 

metodiku katedras vieslektors. 

2002.g. septembris-2010.maijs RA Pedagoģijas fakultātes Sākumskolas metodiku 

katedras  

lektors. 

Laika periods,  

akadēmiskais amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

Studiju kursu vadība  
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Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Akadēmiskā bakalaura, pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura studiju programmas ietvaros kurss „Sports” 0 kredītpunktu. 

Vieslekcijas  

Laika periods, iestādes 

nosaukums, valsts,  kursa 

nosaukums, stundu skaits, 

programmas finansētājs 

2013.maijs. Šauļu Universitāte, Lietuva. „Mechanotherapy in rehabilitation”. 10 

mācībstundas. Erasmus. 

2010. maijs. Lietuvas sporta akadēmija Kauņa, Lietuva. „Nordic Walking as 

physical activity promoting for adults”. 10 mācībstundas. Erasmus. 

2008. decembris. Klaipēdas Kolēģija, Lietuva. „Nordic Walking” 8 mācībstundas. 

Erasmus. 

2007. gada novembris. Lincas Diocēzijas pedagoģiskā augstskola, Austrija. „Play 

and games” 8 mācībstundas. Erasmus. 

 

 

 

 

 

 

Cita darba pieredze  

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

2002.g. janvāris – 2003.g.decembris. Direktors.Mācību pāraudzināšanas iestāde 

“Pilcene”. 

2001.g. novembris – 2002.g. janvāris. Direktora vietnieks. Mācību pāraudzināšanas 

iestāde “Pilcene”. 

1996.g.augusts–2001.g.oktobris. Sporta skolotājs. Rēzeknes logopēdiskā 

internātskola. 

 

Zinātnisko pētījumu virziens 

(-i) 

 

Virziena nosaukums Dažādu vecumposmu (jauniešu, gados vecu cilvēku cilvēku) fiziskās aktivitātes un 

rehabilitācijas tehnoloģiju izpēte.  

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 

  

1. Senioru fiziskās aktivitātes pašefektivitātes novērtēšanas skala. Sabiedrība, 

integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, 

RA, 2013. II daļa.   ISSN 1691-5887. 

2. Evaluation of a physical activity promotion program for seniors. Sabiedrība, 

integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, 

RA, 2012. II daļa.  288.-299.lpp. ISSN 1691-5887. 
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 3. Affect factors of physical activity in older adults. Sabiedrība, integrācija, 

izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, RA, 2011.  

638.-648.lpp. ISSN 1691-5887. V.Larins . 

4. Pirmā kursa studentu fizisko aktivitāšu līmenis un vispārējā fiziskā 

sagatavotība. Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās 

konferences materiāli. Rēzekne.2010. ISSN 1691-5887. 

5. Testing the Relevance of the Outcome Expectations Scale and Physical Activity 

in Community Dwelling Adults. Sport and Science Bulgaria. 2010. P. 263.-268. 

V.Larins. 

6. Bioloģiskā vecuma noteikšanas iespējas gados veciem cilvēkiem. Sabiedrība, 

integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, 

RA, 2009.  730.-740.lpp. ISSN 1691-5887. 

7. Self-perceived physical and health condition of older persons (aged 65-75). 

Acta Kinesiologiae Universitatis Tartuensis; Vol 13. - Tartu. 2008. P. 39.-51. 

V.Larins. 

8. Fiziskās aktivitātes vecākā gada gājuma cilvēkiem. Sabiedrība, integrācija, 

izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, RA, 2008. 

409.-417.lpp. ISSN 1691-5887. 

  

  

 

Zinātniskās publikācijas citos 

anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos 

 

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. The relationship between physical activity and exercise motivation of the first 

year students from Rezekne Augstskola. LASE Scientific Journal of Sport 

Science. Rīga 2013. Vol.4, Nr. 1. P.3-15. ISSN 1691-7669 

2. A cross-sectional analysis of physical activity, psychological determinants and 

health related variables of Latvian older adults. European Journal of Adapted 

Physical Activity, 5(1), 2012. P. 39-52. ISSN 1803-3857. 

3. Relationship between self-rated physical activity and health outcomes in older 

adults.LASE Scientific Journal of Sport Science. Rīga 2011. Vol.2.Nr.2 P. 13-25. 

ISSN 1691-7669. V.Larins. 

4. Correlation between functional fitness results and self-assessment of health 

related quality of life and physical activity in older adults. LASE Scientific 

Journal of Sport Science. Rīga, LSPA, 2010. P.18.-24.lpp. ISSN 1691-7669. 

V.Larins. 

5. Overview of the physical activity behavior change models and theories. Izglītības 

reforma vispārizglītojošā skolā: izglītības satura pētījumi un ieviešanas 

problēmas.2010.gada zinātnisko rakstu krājums.  Rēzekne, RA, 2011.  55.-68.lpp. 

ISSN 1691-5895. V.Larins. 

6. A self-perception of physical and health condition of middle-to-late aged woman. 

Vadyba 2(13). - Klaipeda, 2008. P.58.-64. V.Larins. 

 

Citas publikācijas 

 

Kopējais publikāciju skaits 

 

 

 

 

11 
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Informācija par publikācijām 

pēdējo 6 gadu laikā  

Bibliogrāfiskie dati 

(publikācijas nosaukums, avots, 

izdošanas vieta, izdevniecība, 

gads, lappuses, izdevuma kods), 

līdzautori 

1. Starptautiskās aptaujas par fizisko aktivitāti (IPAQ) īsās telefonaptaujas versijas 

pilotpētījums. Liepājas Universitātes 2.zinātniski metodiskās conferences 

“Sporta izglītības aktualitātes” zinātniski metodisko rakstu krājums. Liepāja, 

2011. 

2. Daily physical activity level for children and adults. Abstract for 4º Congreso 

Internacional de Actividad Físico Deportiva para Mayores. Malaga, Spain, 

2011. P. 780. I.Smuka, D. Krauksta. 

3. The Pilot Test of the International Physical Activity Questionnaire for Cultural 

Adaptation in Latvia. Pedagogical Technologies in Socialization and 

Resocialization of Society. Rēzekne, RA, 2010. 15.-25.lpp. V.Larins. 

4. Relationship between self-rated physical activity and health outcomes. Abstract 

for 12th EGREPA International conference. European Review of Aging and 

Physical Activity 2010 7:97 Prague 2010. P.97. 

5. Physical activity and health related quality of life in community dwelling older 

adults. Abstract for European Congress of Adapted Physical Activity 

(EUCAPA). Jyvaskula 2010. P. 73. V.Larins. 

6. Assessing the multidimensional outcome expectations for exercise scale in 

community dwelling adults. Abstract for 3
rd

  Baltic Sport Science Conference 

“Physical activity and sport in changing society: Research, Theory, Practice and 

Management” Rīga 2010. P. 27. V.Larins. 

7. Fiziskās veselības pašvērtējums gados veciem cilvēkiem (65-75g.) LSPA 

Zinātniskie raksti 2008.  Rīga, LSPA, 2009. 73.-80.lpp. V.Lāriņš.  

8. Starptautiskās aptaujas par fizisko aktivitāti (IPAQ) pilotpētījums kultūrvides 

adaptācijai Latvijā.  LSPA zinātniskie raksti. Rīga, LSPA, 2009.  377.-386.lpp. 

V.Lāriņš. 

9. Fiziskās aktivitātes Rēzeknes augstskolā. LLU Zinātniski metodiskā 

konference. Referātu materiāli. Jelgava, 2008. 

10. RA studējošo un docētāju sporta aktivitātes. Sabiedrība, integrācija, izglītība. 

Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, RA, 2007. ISSN 

1691-5887. 

11. Jauniešu fiziskās aktivitātes Rēzeknē. Starptautiskās zinātniskās konferences 

materiāli. Rēzekne, RA, 2006. ISSN 1691-5887. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mācību un metodiskā 

literatūra 

Bibliogrāfiskie dati (literatūras 

nosaukums, avots, izdošanas 

vieta, izdevniecība, gads, 

lappuses, izdevuma kods), 

līdzautori 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība 

Konferences  

Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta 

(pilsēta, valsts), datums 

 

Fiziskās aktivitātes gados veciem cilvēkiem. Rēzekne, RA Izdevniecība, 2009. 

Lpp.96.  

 

 



134 
 

1. “Effects of isokinetic rehabilitation program on achilles tendon rupture 

treatment: the case study” 3rd International Conference on Theory and 

Practice in Adapted Physical Activity. Olsztyn, Polija. 2013. 

2. „Mechanotherapy in rehabilitation process” 6th Baltic Scientific Conference 

Sport Science for Sustainable Society. Rīga. 2013. 

3. „Veselību veicinošās fiziskās aktivitātes”  LSPA doktorantu un maģistrantu 

zinātniskā konference „Sporta zinātne praksei” Rīga, 2013. 

4. „Sveikatingumo ir sporto klubų lankytojų taikomos atsigavimo priemonės” 

International scientific conference: Sports And Leisure Management: 

Tendencies And Challenges. Kaunas Lietuva, 2012. 

5. „Evaluation of a physical activity promotion program for seniors”. 

Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, integrācija, izglītība” 

Rēzekne. 2012.  

6. “Theoretical Background of Senior`s Education”. 3rd International 

Conference on Elderly and New Technologies. Kastellon, Spānija. 2012. 

7. „Ieteicamās fiziskās aktivitātes senioru vecumā”. Vesels un aktīvs Latvijā 

mūža garumā. Rīga. 2012. 

8. 2nd International Conference on Theory and Practice in Adapted Physical 

Activity. Varšava, Polija. 2011. 

9. „Affect factors of physical activity in older adults”. Starptautiskā zinātniskā 

konference „Sabiedrība, integrācija, izglītība” Rēzekne. 2011. 

10. “A cross-sectional analysis of physical activity, psychological determinants 

and health related variables of Latvian older adults”. Fourth Baltic 

Conference in Exercise and Sport Sciences. Tartu, Igaunija, 2011. 

11. „Двигательная активность и физическая подготовленность студентов 

первого курса Резекненской высшей школы”. Videokonference ar 

Maskavas humanitāro pedagoģijas institūtu. 2011.  

12. “Senioru fiziskās aktivitātes un veselības parametru šķērsgriezuma pētījuma 

datu analīze” LSPA 3.doktorantu un maģistrantu zinātniskā konference 

”Teorija un Prakse Sporta Zinātnē” Rīga 2011. 

13. „Fiziskās aktivitātes ikdienā”. konference „Sabiedrības atbalsta loma 

veselības veicināšanas darbā”, Rēzekne. 2011. 

14. ”Fiziskās aktivitātes līmenis un sirds veselības riski gados veciem 

cilvēkiem”. Liepājas Universitātes zinātniski-metodiskajā konference: 

„Sporta izglītības aktualitātes”. Liepāja. 2011. 

15. “Physical activity and health related quality of life in community dwelling 

older adults”. Eurapean Congress of Adapted Physical Activity (EUCAPA). 

Juvaskula, Somija, 2010. 

16. “Relationship between self-rated physical activity and health outcomes in 

older adults”. 12
th
 EGREPA International conference. Prāga, Čehija, 2010. 

17. „Gados vecu cilvēku fiziskās sagatavotības mijsakarības ar fiziskās 

aktivitātes līmeņa un veselības pašvērtējuma aptauju rezultātiem”. LSPA 

Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, LSPA, 2010. 

18. „Starptautiskās aptaujas par fizisko aktivitāti (IPAQ) īsās telefonaptaujas 

versijas pilotpētījums” RTU 50.starptautiskā zinātniskā konference, 2010.  

19. “Assessing the Multidimensional Outcome Expectations for Exercise Scale 

in Community Dwelling Adults”. 3rd Baltic Sport Science Conference 

Physical Activity and Sport in Changing Society:Research, Theory, Practice 

and Management. Rīga, 2010. 

20. „Gados vecu cilvēku viedoklis par vingrināšanās sagaidāmajiem 

ieguvumiem”. LSPA 2.doktorantu un maģistrantu zinātniskā konference 

”Teorija un Prakse Sporta Zinātnē” Rīga 2010. 

21. ”Rēzeknes Augstskolas pirmā kursa studentu fiziskā aktivitāte”. Liepājas 

Universitātes sporta katedras zinātniski-metodiskā konference „Sporta 

izglītības aktualitātes”. Liepāja, 2010. 

22. “The pilot test of The International Physical Activity Questionnaire for 

cultural adaptation in Latvia”. 2nd Baltic States sport science conference 

„Scientific managment of high performance athletes coaching”. Viļņa, 
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Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 

 

Nosaukums (konferences 

orgkomiteja, tml.), tituls 

(priekšsēdētājs, loceklis, u.c.), 

gads  

Starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība, integrācija, izglītība” 

orgkomitejas loceklis un sekcijas vadītājs. Rēzekne. 2011. 2012.2013.g. 

Starptautiskās zinātniskās konferences „3rd Baltic Sport Science Conference 

Physical Activity and Sport in Changing Society: Research, Theory, Practice and 

Management” Rīga. Sekcijas “Biochemistry and physiology” darba koordinēšana 

un sekcijas “Coaching and performance” vadīšana. 2010. 

LSPA 2. doktorantu un maģistru zinātniskā konferences orgkomitejas loceklis un 

„Sports visiem un veselība” vadīšana. 

  

Dalība projektos  

Laika periods (no...līdz..., 

norādot mēnesi un gadu), 

projekta nosaukums, amats 

projektā, finansējuma avots 

2011.gada novembris– 2013.gada oktobris. Multilaterālais projekts: "Evaluation 

toolkit on seniors education to improve their quality of life"supported by the 

Lifelong Learning Programme of the European Commision. Pētnieks. ES-

GRUNDTVIG. 

2012.gada 03. janvāris – 2013.gada 31. decembris. Modeļa izstrāde sociālā riska 

grupas personu iesaistei darba tirgū „Designing a Model Geared towards 

Participation of People at Social Risk Groups in the Labour Market” (MODPART). 

Pētnieks – fizisko īpašību diagnosticēšanas un pilnveides speciālists. LAT_LIT 

projekts. 

2012.gada 1.marts -2014.gada 28.februāris. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

attīstība Rēzeknes sociālajā dienestā un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās. 

„Sociālās rehabilitācijas programmu izstrādes pakalpojumi”. Pētnieks sociālās 

rehabilitācijas programmu izstrādei. ESF. 

2012.gada 22.-28.aprīlis. e-Simulation for training on Interaction with Children. 

Līgums par sadaļas „Team building games” vadīšanu. LLP. 

  

Pasākumu organizēšana un 

vadīšana 

Piedalīšanās „Zinātnieku nakts” pasākumu organizēšanā un vadīšanā 2009.-2013.g. 

Piedalīšanās Latvijas ģimeņu sporta festivāla Rēzeknē organizēšanā un vadīšanā. 

14.05.11. 

Sporta pasākumu organizēšana Rēzeknes Augstskolā. 

Līdzdalība nūjošanas pasākumu organizēšanā un vadīšanā: 

Informatīvais pasākums 06.12.09. 

„Veselības dienas” 04.05.10. 

„Nūjo vesels Rēzeknē” 27.07.10. 25.09.10. 

 Vispasaules latviešu ģimeņu vasaras nometnes „3x3”sporta pasākumu 

organizators.2006. 

  

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

 

RA Satversmes sapulces loceklis no 2013. februāra 
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 RA senators, senāta priekšsēdētāja vietnieks no 2013.februāra. 

Piedalīšanās RA Satversmes sapulcēs 01.09.2009.-01.05.2010. 

Līdzdalība RA revīzijas komisijas sastāvā 01.09.2009.-01.05.2010. 

  

Neformālās izglītības un 

kursu vadība 

 

Kursa nosaukums, iestādes 

nosaukums, stundas 

Fiziskās aktivitātes pirmskolā. RA Mūžizglītības centrs. 16 st. 

  

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

2010.g.maijs. The European Group for Research into Elderly and Physical Activity 

(EGREPA) biedrs. 

2001.g. aprīlis- 2004.g. janvāris. Rēzeknes domes komunālo pakalpojumu 

komisijas loceklis. 

1999.g.maijs -2002.g.septembris. Sabiedriskās organizācijas „Sociālā atbalsta 

centrs bērniem ar speciālajām vajadzībām” dibinātājs un vadītājs. 

1999.g.septembris- 2001.g. decembris. Rēzeknes logopēdiskās internātskolas 

arodbiedrības pirmorganizācijas priekšsēdētājs. 

1998.g. oktobris – 2009.g. septembris Tautas partijas Rēzeknes nodaļas valdes 

loceklis. 

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) 

Swedbank Sporta izglītības programmas seminārs. 2013.g.marts. 

Testēšanas sistēmas Biodex 4 apmācības kursi. Rēzekne 2012.g.septembris. 
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 Praktiskās un teorētiskās apmācības kursi vibroterapijā. Rīga 2012.g.septembris. 

 

Erasmus programma “Staff Training” Akademia Wychowania Fizycznego Jozefa 

Pilsudskiego Varšava, Polija. 2013.g. oktobris 

Erasmus programma “Staff Training” Pedagogical University in Warsaw. Polija. 

2012.g.jūnijs. 

Erasmus programma “Staff Training” Akademia Wychowania Fizycznego Jozefa 

Pilsudskiego Varšava, Polija. 2011.g. oktobris. 

Erasmus programma “Staff Training” Lietuvas sporta akadēmija Kauņa, Lietuva. 

2011.g. maijs. 

 „Sporta speciālista integrēto sporta pedagoģiski psiholoģisko kompetenču 

pilnveides modulis” 

LSPA profesionālās pilnveides kursi „Kvalitatīvā pētniecība sporta zinātnē”. 

Rīga (20 stundas). 2010.g. 

Seminārs „ Basic of sport science”. Tartu, Igaunija (8 stundas). 2009.g. 

RA augstskolas didaktikas kursi (48 stundas). 2009.-2011.g. 

Nordic Walking–nūjošanas instruktoru sertifikācijas kursi. Rīga (36 stundas). 

2008.g.; 2010.g. 

Latvijas Treneru tālākizglītības centra kursi. (60 stundas). 2004.g.; 2005.g.; 

2007.g.; 2010.g. 

  

Saņemtie apbalvojumi Rēzeknes Augstskolas atzinības raksti:  

Rēzeknes Augstskolas „Gada docētājs” 2011.g. 
 

  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu  B1 C1 B2 B2 B2 

Krievu  C2 C2 C2 C2 B2 

 
 (*)

 Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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Dr.phil. Ineta Kivle 

Personas kods: 200663-10924 

dzīves un darba gājums 

 

Dzimšanas 

dati 

1963. gada 20. jūnijs, Jelgava 

Dzīves vieta Sarmas iela 2, LV-1015, Rīga , e pasts inetakivle21@gmail.com 

   

Darba vieta Latvijas Nacionālā Bibliotēka, Rīga, K. Barona 14, LV-1423 

Telefons: 29418434    e pasts: ineta.kivle@lnb.lv 

 

IZGLĪTĪBA 

Apgūtās 

studiju 

programmas 

Augstskola Gadi Iegūta kvalifikācija, grāds 

doktora 

studiju 

programma 

 

Latvijas Universitāte 

 

2004 -

2008 

 

2008. gada 25. aprīlī  

Dr. phil. - Filozofijas doktora 

zinātniskais grāds Filozofijas vēsturē 

maģistra 

studiju 

programma 

Latvijas Universitāte 

 

2001-

2003 

 

 

Humanitāro zinātņu maģistra grāds  

 

 

augstākā 

akadēmiskā 

izglītība 

 

 

Pētera Stučkas Latvijas 

Valsts universitāte 

(tagad Latvijas 

Universitāte), 

Filozofijas un vēstures 

fakultāte 

1982–

1987 

Augstākā akadēmiskā izglītība filozofijā, 

pasniedzēja kvalifikācija 

Sertifikāts Latvijas Universitāte 2007 Sertifikāts: Augstskolu mācībspēku 

pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās 

izglītības sistēmā/ Izglītības darba vadība 

mailto:inetakivle21@gmail.com
mailto:ineta.kivle@lnb.lv
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Starptautisks 

sertifikāts 

T.M.C. Assera institūts  

Hāgā  

1998 ES informācijas speciālists 

 

DARBA PIEREDZE 

Darba 

pieredze, 

amati 

Latvijas Nacionālā 

Bibliotēka 

2012 -  Speciālo krājumu departamenta direktore 

Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmija 

2003 – 

2012 

Docētāja filozofijā, ētikā, mūzikas 

filozofijā. 

Bibliotēkas vadītāja 

Eiropas Komisijas 

delegācijas Latvijā 

Eiropas Savienības 

informācijas centrs. 

Eiropas integrācijas 

birojs 

 

1998 – 

2003 

 

Informācijas eksperte 

Projektu vadītāja 

Bibliotēkas vadītāja 

Latvijas Nacionālā 

bibliotēka 

 

1990 – 

1998 

Galvenā bibliogrāfe 

 

 

GRĀMATAS UN ZINĀTNISKIE RAKSTI   

Publikācijas 

veids 

Nosaukums Gads Publikācijas izdevējs/avots 

Promocijas 

darbs 

Skaņa, runa, balss un mūzika 

fenomenoloģiskajā perspektīvā 

2008 Latvijas Universitāte 

 

Grāmatas 

Monogrāfija Filosofija: teorētiska un praktiska mācība. 

– Rīga. – 263 lpp. 

2011 Autorizdevums 

Monogrāfija Skaņas filozofija. – 226 lpp. 2009 FSI 
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Zinātniskie raksti  

Raksts Plotinus „Enneads” and self-creation 2013 The Forces of Cosmos and 

the Ontopoietic Genesis of 

Life, Book I. // Springer 

Raksts Mūzikas fenomenoloģijas perspektīvas 

Latvijā 

2008 Letonika II kongress: 

Filosofijas idejas Latvijā, 

Eiropas vērtības un 

latviskā identitāte, FSI 

Raksts Mūzikasdarba ontoloģija: jautājums par 

būtību un interpretāciju 

2008 Mūzikas Akadēmijas 

Raksti. – 2008. – Nr5 

Raksts Constitution of meaning of sound and 

music 

2007 Dillemmas of values and 

contemporary life-world. – 

Riga: FSI 

Raksts Mocarts un mūzikas pārdzīvojums 

fenomenoloģijas kontekstā 

2007 Dzirdēt Mocartu. – Rīga: 

JVLMA 

Raksts Atgriešanās pie lietām Huserlam un lietas 

lietiskums Heidegeram 

2007 Filosofija: Almanahs 6. – 

Rīga, FSI 

Raksts Mūzikas būtības fenomenoloģisks 

skatījums 

2007 LU Zinātniskie raksti. 

Filosofija, Nr. 713 

Raksts Citādības pieņemšana Latvijas kultūrā 

mūsdienās 

2006 Letonika I kongress.: 

Modernitāte, filosofija, 

kristīgās vērtības, 

mutvārdu vēsture Latvijā. 

– Rīga, LZA 

 

Atbildīga par publikācijām  „Eiropas Dialogi”  

Grāmata - 

rakstu 

krājums 

Eiropas Dialogi 3 2003 Eiropas Komisijas 

delegācija Latvijā 

Grāmata - 

rakstu 

Eiropas Dialogi 2 2002 Eiropas Komisijas 

delegācija Latvijā 
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krājums 

Grāmata - 

rakstu 

krājums 

Eiropas Dialogi 1 2001 Eiropas Komisijas 

delegācija Latvijā 

 

  REFERĀTI  STARPTAUTISKĀS UN VIETĒJĀS  KONFERENCĒS 
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Referāta nosaukums Gads Konferences nosaukums, vieta 

 

Auditory phenomena and Human life: 

phenomenological experience 

2014 The 64th International Congress of 

Phenomenology 

Milan, Italy, 1.-3. October, 2014 

„Šīs atmiņas rakstītas man pašam” jeb: Kas ir 

memuāru žanrs filosofiskā aspektā 

2013 LU konference: Jāzeps Vītols Latvijas 

ideju vēstures un mūzikas estētikas 

telpā. – Rīga, 2013. gada 30. oktobris 

Plotinus „Enneads” and  self-creation 2012 The 62th International Congress of 

Phenomenology 

Paris, France, 8.-10. August, 2012 

Artwork – conceptually organized reality 2011 Starptautiska konference „ Vērojuma 

telpas: attēla, skaņa, performance, 

vārds”, Rīga, 20-23. oktobris 

Transcendence and immanence as going beyond and 

remaining within: constitution of artwork 

2009 The 59th International Congress of 

Phenomenology 

„Transcendentalism Revisited” 

Antwerp, Belgium July8-10, 2009 

Aprioras pieredzes neiespējamība 2008 Starptautiska konference:   

„Praktiskais prāts un dzīves pasaule”. 

Rīga, 2008. gada 17. oktobrī 

Reflections on the phenomenology of sound 2007 Latvian – Italian philosophy seminar: 

Contemporary European Values, 

section: Phenomenology today.  

Rome, December 3, 2007 

Mūzikasdarba skatījums 20. gadsimta filosofijā 2007 Letonikas II kongress, sekcija: 

Tradicionālais un mūsdienīgais 

Latvijas mūzikā.  

Rīga, 2007. gada 30. oktobris 

Dzīvespasaules konstituēšanās perspektīva 2007 LU 65. konference 

Constitution of meaning of sound and musical 

education 

2006 The 56th. International 

Phenomenological congress: 

Rethinking Education in the 

perspective of Life. – Daugavpils, 
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August 24.-26., 2006 
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Es esmu tas, ko es saku 2006 LU 64. Zinātniskā konference 

 

Citādības pieņemšana Latvijas kultūrā mūsdienās 

2005 Letonikas I Kongress, sekcija: Eiropas 

vērtības Latvijā. 

 2005. gada 24. – 25. oktobris 

 

Skaņas struktūras fenomenoloģisks skaidrojums 2005 Starptautiska konference  

‘Vērotājs un sabiedrība”, 

Rīga, 2005. gada 29. – 30. septembris. 

Mind, body and perception of sound 2005 International conference  

„Baltic states between East and West” 

Vilnius, May 4-6, 2005 

Mūsdienu filosofija par skaņu un klusumu 2005 LU 63. Zinātniskā konference. 

Rīga, 2005. gada 9. februāris 

Skaņa un dzīvespasaule 2005 LU 63. Zinātniskā konference. 

Rīga, 2005. gada , aprīlis 

 

Citos visvairāk mīlu savas cerības 2004 Starptautiska konference  

„Nīčem – 150” 

Rīga, 2004. gada 15.-16. oktobris 

Ž. Ž. Russo un F. Nīčes uzskati par valodas nozīmi 

mūzikā 

2004 Starptautiska konference  

„Valoda kā identitāte”. 

Rīga, 2004. gada 14. -15. maijs 

 

Spēles izpratne I. Kanta “Spriestspējas kritikā 2004 Starptautiska konference veltīta 

Kantam.  

Rīga, 2004. gada 22-23. aprīlis 

 

Nedari citam to, ko negribi, lai dara tev 2004 LU 62. Zinātniskā konference. Rīga, 

2004. gada 4. februārī 

 

Eiropas kultūras industrijas kritika 2003 LZA konference  

„Latvijas integrācija ES”.  

Rīga, 2003. gada 14. novembris 
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IZSTRĀDĀTĀS UN VADĪTĀS  STUDIJU PROGRAMMAS AUGSTSKOLĀS 

Programmas nosaukums Kursa līmenis, apjoms kredītpunktos 

Filozofija Bakalaura studijas, (2 Kp) 

Ētika 

 

Bakalaura studijas, 2 (Kp) 

Mūzikas filozofija Profesionālā maģistra studijas, doktora studijas 

2 (Kp) 

Loģika Bakalauru studijas, (1 Kp) 

Mākslas filozofija Maģistra studijas (2Kp) 

ZINĀTNISKĀS RECENZIJAS 

Zinātniskā recenzente: LU FSI rakstu krājums 2012 Modernitātes veidošanās Latvijā 

filosofiskajā un  ideju vēstures 

skatījumā: idejas un teorijas 

Recenzente: LU , Promocijas darbs 2011 Nātriņa I. Utopiskā diskursa mainība 

jauno laiku kultūras kontekstā 

Recenzente: LU, Maģistra darbs 2008 Jankovskis Ģ. Saruna kā 

intersubjektivitātes norise: Heidegers, 

Huserls, Hēgelis 

 

PROJEKTI - IZSTRĀDE / LĪDZDALĪBA / VADĪBA 

Projekta nosaukums Gads Finansējums 

JVLMA bibliotēkas fondu saglabāšana un 

pieejamība sabiedrībai, retumu restaurācija, 

digitalizācija 

2003-

2012 

VKKF, JVLMA 

L`Europa in Musica 2008 MUSICA RICERCATA Florence 

Digitālā Bibliotēka "Letonika" 2007-  JVLMA, LNB, KIS 

ES finansētie projekti: 1) Apmācību programmas 

izstrādāšana un vadīšana ES informācijas 

speciālistiem Latvijā; 2) Eiropas Dialogi – diskusija 

par Eiropas  kultūras  pamatvērtībām; 3) „Eirovīzija” 

bērnu zīmējumos; 4) ES prezidentūras dienas; 4) EIB 

bibliotēkas koncepcijas izstrāde un īstenošana 

1998-

2003 

EK delegācija Latvijā 

EIB 

Phare 

STUDIJU KURSU , DOKUMENTU   
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IZSTRĀDE 

Studiju kursu izstrāde: Filozofija, Ētika, Loģika, 

Mūzikas filozofija, Mākslas filozofija 

2003-

2012 

JVLMA 

LNB Speciālo krājumu departamenta nolikums, 

darbinieku amatu apraksti, darbības stratēģija, 

Krājuma saglabāšanas padomes nolikums 

2012 LNB 

JVLMA Ētikas kodekss 2008 JVLMA 

JVLMA Bibliotēkas nolikums, izmantošanas 

noteikumi, attīstības vadlīnijas 

2004 - 

2011  

JVLMA 

DARBS PADOMĒS, DARBA GRUPĀS, LĒMĒJINSTITŪCIJĀS 

Projektu uzraudzības padome 2012- LNB 

Komunikāciju un mārketinga padome 2012- LNB 

Datu veidošanas un koordinācijas padome 2012- LNB 

Personāla attīstības padome 2012- LNB 

Pakalpojumu attīstības padome 2012- LNB 

Krājuma saglabāšanas padomes priekšsēdētāja 2012- LNB 

LNB reorganizācijas darba grupa 2012- LNB 

LNB direkcija 2012- LNB 

LATABA valdes locekle,  priekšsēdētāja 

 

2008-

2011 

LATABA 

JVLMA Ētikas komisijas locekle, Finanšu komisijas 

locekle, Krājuma padomes priekšsēdētāja, 

Satversmes locekle 

2004-

2012 

JVLMA 

 

 

CV sastādīts       2014. gada augusts __________________________  

             (datums)     (personas paraksts
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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  
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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 
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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 
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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  
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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 
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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 (*)  
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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 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

Curriculum Vitae 

 

1.  Vārds, uzvārds Vladislavs Malahovskis 

 

2. Dzimšanas gads un 

datums 

1965. gada 4. septembris 

 

3. Dzimšanas vieta  Aglonas novads, Latvija  

 

4. Izglītība 

 

2008.g. – LU Vēstures un filozofijas fakultāte, vēstures zinātņu 

doktora grāds Latvijas vēsturē. Diploms: Sērija D, Nr. 0169 

 

2000.g. – LU Pedagoģijas fakultāte, pedagoģijas maģistra grāds. 

Diploms: Nr. 007628 

 

1995.g. – Daugavpils Pedagoģiskās Universitātes humanitārā 

fakultāte, vidusskolas vēstures skolotāja kvalifikācija, vēstures 

bakalaura grāds. Diplomi: Nr. 001070, Nr. 000368 

 

1984.g. – Rēzeknes mākslas vidusskola, mākslinieka noformētāja 

kvalifikācija. Diploms: Nr. 397180 

 

5. Akadēmiskie nosaukumi 

un zinātniskie grādi 

No 2012. g. – asociētais profesors 

2009. – 2012.g. – docents 

2003. – 2009.g. – lektors 

2008.g. – vēstures zinātņu doktora grāds (Dr. hist.)  

2000.g. – pedagoģijas maģistra grāds (Mg. paed.) 

 

6. Nodarbošanās 

 

No 2012. g. – Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko 

zinātņu fakultātes Humanitāro zinātņu katedras asociētais profesors 

 

2009.g. – 2012.g. –  Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko 

zinātņu fakultātes Humanitāro zinātņu izglītības tematiskās   jomas 

docents 
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2008.–2009.g. – Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko 

zinātņu fakultātes Vēstures un filosofijas katedras vadītāja v.i.  

 

2001.–2009.g. – Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko 

zinātņu fakultātes Vēstures un filosofijas katedras lektors 

 

1998.–2005.g. – Rēzeknes ģimnāzijas vēstures, kultūras vēstures, 

mākslas vēstures, sociālo zinību un vizuālās mākslas skolotājs 

 

1990.–1998.g. – Krāslavas rajona Ezernieku vidusskolas vēstures, 

kultūras vēstures, tehniskās grafikas un vizuālās mākslas skolotājs 

 

1987.–1990.g. – Krāslavas meža kombināta mākslinieks 

 

1985.–1987.g. – dienests PSRS bruņotajos spēkos 

 

1984.–1985.g. – Preiļu rajona sadzīves pakalpojumu kombināta 

mākslinieks 

 

 

7.  

 

Zinātniskās publikācijas 

 

 

Kopējais publikāciju skaits – 25, recenzija – 1 

 

Nozīmīgākās publikācijas: 

 

1. 22 šķirkļu autors. Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca I/ 

Latgolys lingvoyeritorialuo vuordneica II. Rēzekne. 

Rēzeknes Augstskola. 2012. 

 

2. 31 šķirkļa autors. Ausmas zeme. Enciklopēdisks izdevums 

skolēniem. Rēzekne. Rēzeknes Augstskola. 2012. 

 

3. Vladislavs Malahovskis. Daži Audriņu iedzīvotāju 

iznīcināšanas aspekti un krimināllieta Nr. 31. XXI 

starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture: avoti un 

cilvēki. Daugavpils: DU apg. Saule. 2012. 224.–230.  

4. Vladislavs Malahovskis. Sādžas koncepts Latgalē. Via 
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Latgalica. Latgalistikys kongresu materiali, III. Rēzekne: 

RA. 2011. 142.–153.  

5. Vladislavs Malahovskis. Linu koncepts: daži saimnieciskie 

aspekti Latgalē 20. gadsimta 20. gados. Sabiedrība un 

kultūra, XIII.  Liepāja: LiepU. 2011. 73.–79.  

 

6. Vladislavs Malahovskis. Latvijas valsts pasākumi agrāro 

problēmu risināšanā Latgalē (1920–1922). Latvijas 

valstiskumam  90. Latvijas valsts neatkarība: ideja un 

realizācija. Rīga: LVI apg. 2010. 205.–222.  

7. Vladislavs Malahovskis. Katoļu baznīcas politiskās 

aktivitātes neatkarīgajā Latvijā. Via Latgalica. Humanitāro 

zinātņu žurnāls II (2009). Rēzekne: RA. 2009. 77.–93.  

8. Vladislavs Malahovskis. Katolisko identitāti veidojošie 

faktori Latgalē: vēsturiskais konteksts. Valodas 

Austrumlatvijā: pētījuma dati un rezultāti. Languages in 

Eastern Latvia: Data and Results of survey. Via Latgalica 

humanitāro zinātņu žurnāla pielikums 1 (2009). Rēzekne: 

RA. 2009. 95.–112.  

9. Vladislavs Malahovskis. Latgales deputātu nostāja diskusijās 

par agrārās reformas principiem Satversmes sapulcē (1920–

1922). XVII starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. 

Vēsture: avoti un cilvēki. Daugavpils: DU apg. Saule, 2009. 

192.–198. 

10. Vladislavs Malahovskis. Stāvoklis Latgales laukos agrārās 

reformas sākumposmā (1920–1922). Via Latgalica. 

Humanitāro zinātņu žurnāls, 1(2008). Rēzekne. RA. 2008. 

46.–61. 

11. Vladislavs Malahovskis. Katolisko identitāti veidojošie 

faktori Latgalē. Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un 

kultūras procesi. Rēzekne. RA. 2008. 185.–192. 

12. Vladislavs Malahovskis. Reliģiskās izglītības tendences 

Latgalē: vēsturiskais konteksts. Iepazīsim to, ko mācīsim. 

Rīga: LBB. 2008. 61.–71. 

13. Vladislavs Malahovskis. Sakrālo tekstu tulkojumi latgaliešu 

reģionālajā valodā. Tulkojums – kultūrvēsturisks notikums (4. 

sējums – Bībeles tulkojumi: teorija, vēsture, mūsdienu 

prakse). Rīga: apg. Zinātne. 2008. 166.–180. 

14. Vladislavs Malahovskis. Lauku iedzīvotāji Latgalē 20. 

gadsimta 20. gados: daži dabiskās un mehāniskās kustības 

aspekti. XVI starptautisko zinātnisko lasījumu maeriāli. 

Vēsture: avoti un cilvēki. Daugavpils: DU apg. Saule. 2007. 

147.–153. 

15. Vladislavs Malahovskis. Katoļticīgie Latgalē 20. gs. 20. 
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gados: daži sociālpolitiskās diferenciācijas aspekti. Reliģiskā 

dažādība Latgalē: mērojot ceļu uz dialogu.  Rīga: LBB. 

2007. 112.–132. 

16. Vladislavs Malahovskis. Kooperācija Latgales laukos 20. gs. 

20. gados: Latgales Lauksaimniecības biedrību savienības 

darbība.  Latvijas vēsture, 2 (2007). Rīga: LU. 5.–14. 

17. Vladislavs Malahovskis. Latgales laukstrādnieki 20.gs. 20. 

gados. Latvijas vēsture, 1(2007).  Rīga: LU. 38.–48. 

18. Vladislavs Malahovskis. Latgales sādžu dalīšana viensētās 

20. gadsimta 20. gados. Latvijas vēsture, 3 (2006). Rīga: LU.  

29.–40. 

19. Vladislavs Malahovskis. Latgales zemnieku zemes trūkuma 

novēršanas mēģinājumi 20. gadsimta 20. gados. Latvijas 

vēsture, 4 (2005). Rīga: LU. 5. –16.  

20. Vladislavs Malahovskis. Latgales pārceļotāji Kurzemē 20. 

gadsimta 20. gadu sākumā: skaits, vietējo iedzīvotāju 

attieksme, rezultāti. Sabiedrība un kultūra, VII.  Liepāja: 

LiePA. 2005. 82.–89. 

 

21. Vladislavs Malahovskis. Latgales agrāro situāciju 

ietekmējošie faktori (1920 –1922). Sabiedrība un kultūra, VI.  

Liepāja: LiePA. 2004. 363.–371. 

22. Vladislavs Malahovskis. Agrārais jautājums Latgalē 20. gs. 

20. gados. XIV starptautisko zinātnisko lasījumu maeriāli. 

Vēsture: avoti un cilvēki. Daugavpils: DU apg. Saule, 2004. 

82.–87. 

23. Vladislavs Malahovskis. Latgaliešu sabiedriskā doma par 

agrāro reformu Latgalē Satversmes Sapulces laikā (1920–

1922).  Personība. Laiks. Komunikācija. Rēzekne: RA. 2003. 

192.–202. 

Recenzija:  

24.    Vladislavs Malahovskis. ”Skats no malas” (Valda 

Tēraudkalna monogrāfija ”Kristus un Cēzars. Kristietība un 

vara vēsturē”, Via Latgalica. Humanitāro zinātņu žurnāls III 

(2010). Rēzekne: RA. 2010. 151.–153.  

8.  Zinātniskās konferences Piedalīšanās 10 starptautiskās  zinātniskajās konferencēs – Rēzekne, 

Rīga, Daugavpils, Liepāja, Greifsvalde (Vācija), Poznaņa (Polija), 

Kauņa (Lietuva) un 5 Latvijas  mēroga konferencēs (Rīga, Rēzekne, 

Dagda) 

    

 



158 
 

Starptautiskās konferences: 

 

1. 2013.g. 3.–4. maijs – līdzdalība starptautiskā konferencē 

„Interreligious Dialogue and Religious Syncretism” ar 

referātu „Cooperation between the Roman Catholic Church 

and the State in independent Latvia”, Kauņa 

2. 2012.g. 17.–18. maijs – līdzdalība starptautiskā konferencē 

“Sabiedrība  un  kultūra” ar referātu “Ieskats latgaliešu 

trimdas sabiedriskajās aktivitātēs: Vl. Lōča un Latgales 

Pētniecības institūta darbība”,  Liepāja 

3.  2011.g. 29.–30. septembris – līdzdalība starptautiskā 

Latgalistikas konferencē (IV) „Apdraudātūs volūdu i kulturu 

dokumeņtiešona – nu tradicionalūs pīrokstu da digitalūs 

resursu” ar referātu „Audriņu traģēdijas dokumentēšana: 

īpatnības un atbalsis”, Poznaņa 

4. 2010.g. 21.–22. oktobris – līdzdalība starptautiskā 

Latgalistikas konferencē (III) „Volūdu ekologeja baļtejis 

jiurys reģionā: regionaluos volūdys globalizacejis laikūs”ar 

referātu „Sādžas –solas- dzeravnes koncepts Latgalē”, 

Greifsvalde 

5. 2009.g. 15.–17. oktobris – līdzdalība starptautiskā 

Latgalistikas konferencē (II) „Centrs i perifereja: perspektivu 

maiņa” ar referātu „Lauku iedzīvotāji Latgalē (20. gs. 20. 

gadi)”, Rēzekne 

6. 2008.g. 13.– 14. novembris – līdzdalība starptautiskā 

konferencē „Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija” 

ar referātu „Latvijas valsts pasākumi agrāro problēmu 

risināšanā Latgalē (1920–1922)”, Rīga 

7. 2007.g. 24.–26. maijs – līdzdalība starptautiskā konferencē 

„Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un kultūras procesi” ar 

referātu „Reliģisko identitāti veidojošie faktori: katolicisms 

Latgalē”, Rēzekne 

8. 2007.g. 25.–26. janvāris – līdzdalība starptautiskā konferencē 

„XVI Zinātniskie lasījumi” ar referātu  „Latgales politiķu 

nostāja cīņā par agrārās reformas principiem Satversme 

Sapulcē”, Daugavpils  

9. 2006.g. 27.–28. aprīlis – līdzdalība starptautiskā konferencē 

“Sabiedrība  un  kultūra” ar referātu “Latgales laukstrādnieki 

20. gadsimta 20. gados”,  Liepāja 

10. 2006.g. 27.–28. janvāris – līdzdalība starptautiskā konferencē 

„XIV Zinātniskie lasījumi” ar referātu „Lauku iedzīvotāji 

Latgalē 20. gadsimta 20. gados: daži dabiskās un mehāniskās 

kustības aspekti”, Daugavpils 

11. 2005.g. 28.–29. aprīlis – līdzdalība starptautiskā konferencē 
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“Sabiedrība  un  kultūra” ar referātu “Demogrāfiskā situācija 

Latgales laukos 20.gadsimta 20.gados”,  Liepāja 

12. 2004.g. 26.–27. janvāris – līdzdalība starptautiskā konferencē 

„XIV Zinātniskie lasījumi” ar referātu „Agrārais jautājums 

Latgalē 20. gs. 20. gados”, Daugavpils 

Latvijas mēroga konferences: 

13. 2011.g. 15.–17. septembris – līdzdalība Latvijas Vēsturnieku 

I kongresā ar referātu „Koncepta pieejas iespējas lokālās 

vēstures pētīšanā”, Rīga 

14. 2008.g. 28. novembris – līdzdalība konferencē „Reliģijas un 

politikas mijiedarbe mūsdienu Latvijā Eiropas kontekstā” ar 

referātu „Katoļu Baznīcas   politiskās aktivitātes neatkarīgajā 

Latvijā”, Rēzekne 

15. 2008.g. 27.–28. marts – līdzdalība konferencē „Iepazīsim to, 

ko mācīsim: reliģiskā daudzveidība” ar referātu „Reliģiskās 

izglītības tendences Latgalē: vēsturiskais konteksts”, Rīga 

16. 2007.g. 3. aprīlis – līdzdalība konferencē „Reliģiskā dažādība 

Latgalē: mērojot ceļu uz dialogu” ar referātu „Katoļticīgie 

Latgalē 20. gs. 20. gados: daži sociālpolitiskās diferenciācijas 

aspekti”, Rēzekne 

17. 2004.g. 8. oktobris – līdzdalība Latgales Pētniecības institūta 

konferencē “Latgales pagātne, tagadne, nākotne” ar referātu 

“Sādžu dalīšana viensētās Latgalē 20.gs. 20.gados”, Dagda 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātniskie projekti: 

 

 

1. Galvenais izpildītājs ESF projektā 

Nr.2009/0227/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071 

„Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie 

aspekti Latgales reģiona attīstībā” (2009–2012) 

 

2. 2006.–2008.g. – pētnieks starptautiskā projektā „Etnolingvistiskās 

situācijas izpēte Latgalē“, Rēzeknes Augstskola un Centre d, etudes 

Linguisques l, Europe 

 

10. Pārējās zinātniskās 

aktivitātes 

2010.–2012.g  Rēzeknes Augstskolas Zinātņu padomes loceklis 

 

No 2009.g. – Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas institūta 

vadošais pētnieks vēstures jomā 
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11. Mācību – metodiskā un 

pedagoģiskā darbība 

 

 

Pedagoģiskā darba stāžs augstskolā – 11 gadi 

 

Mācību metodiskās publikācijas:  

 

Līdzautors mācību programmai “Sociālās zinības 7. –9. klasē”. SFL, 

2002 

 

Sagatavotas un vadītas studiju programmas:  

 

Sagatavota augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju 

programma “Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs”; programmas 

direktors 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

„Reliģijas pedagoģija” direktors 

 

Sagatavotie un docētie studiju kursi: 

 

„Latvijas vēsture”, „Reliģiju vēsture”, “Baznīcas vēsture”, „Mākslas 

vēsture”, „Latgales vēsture”, „Kritiskās domāšanas stratēģijas” 

Profesionālās kvalifikācijas speciālistu sagatavošana: 

 

Sagatavoti 4 maģistri arhīvniecībā, 7 vēstures bakalauri, 22 vēstures 

un kulturoloģijas, sociālo zinību, kristīgās mācības un ētikas skolotāji 

 

Lekcijas ārzemju augstskolās: 

 

2009.,2010.,2012. un 2013.g. – kopā nolasītas 16 lekcijas Latvijas 

reliģiju vēsturē Vitauta Dižā Universitātē, Kauņa (Lietuva) 

Kvalifikācijas paaugstināšana: 

2013.g. – pieredzes apmaiņa vēstures studiju programmu realizācijā 

Šauļu Universitātē (Lietuva) 

2011.g. – kursi (48 st.)  „Angļu valoda (English for Specific Purposes 

– ESP”. Rēzeknes Augstskola 

 

2009.g. – kursi (10 st.) „Projektu vadība. Mūsdienu ekonomikas 

problēmas”, Rēzeknes Augstskola 

 2005.g. – kursi (40 st.)  „Inovācijas augstākajā izglītības sistēmā”, 
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Daugavpils Universitāte  

  

 2001.–2003.g. – profesionālās meistarības pilnveide  ārzemju 

vieslektoru vadītajās teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās SFL 

programmās “Pārmaiņas izglītībā” un “Cilvēks sabiedrībā” 

 

 2001.–2002.g. – SFL projekta “Pārmaiņas izglītībā” ietvaros kursi 

(100 st.) „Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai”, 

iegūts sertifikāts 

 

12. Sabiedriskās un 

organizatoriskās 

aktivitātes 

 

No 2009.g. Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un Juridisko zinātņu 

fakultātes Domes priekšsēdētājs 

 

No 2009.g. Rēzeknes Augstskolas Senāta loceklis 

 

No 2009.g. Rēzeknes Augstskolas Satversmes sapulces  

loceklis  

 

No 2008.g.  Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un Juridisko zinātņu 

fakultātes Domes loceklis  

 

 

13. 

  

Apbalvojumi 

 

 

Rēzeknes Augstskolas atzinības raksti par sekmīgu zinātnisko 

darbību un sabiedrisko darbību (2005., 2006., 2008.g.) 

  

Atzinības raksti par  sasniegumiem  Rēzeknes Augstskolas zinātnisko 

darbu konkursos (2006./2007. st.g. – 3. vieta, 2007./2008. st.g. – 2. 

vieta) 

 

14. 

 

Cita papildus informācija 

 

 

Valodu prasmes: latviešu – brīvi, krievu – brīvi, angļu – labi 

 

Datorprasmes: MS Word, MS Excel 

 

30. 08. 2013.  
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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 
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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 
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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. 
  

http://www.int-e.net/
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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 materiāli 
(t.sk. audio, video, 

MOODLE materiāli) 

2013. Grāmatvedība (kursa kods Ekon2034), 1KP, lekciju materiāli MOODLE 

2013. Nodokļu sistēma (kursa kods Ekon3014), 2KP, lekciju materiāli MOODLE 

2013. Zinātniskā darba pamati (kursa kods Citi1016), 2KP, lekciju un praktisko nodarbību 

materiāli MOODLE 

2012. Dokumentu pārvaldība (kursa kods KomZ6010), 4KP, lekciju materiāli MOODLE 

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 

20 

Informācija par 

konferencēm pēdējo 6 

gadu laikā 

1. Assesment of Labour Income Taxation in Latvia.  12th International Scientific 

Conference. Management Horizons in Changing Economic Environment. Vytautas 

Magnus University, Kaunas, Lithuania, September, 26 – 28, 2013.   
2. Higher Educational Planning for Sustainable Development in Latvia. International 
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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   

 

 

 

 

 

 



167 
 

 

 

 

 
 

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 
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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 

 

25.11.2013. 
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Curriculum vitae 

 

Dane personalne: 

Wiesława Dorota Prążyńska 

urodzona 22 V 1964 r. w Krakowie 

adres: 31 – 832 Kraków, os. Jagiellońskie 3 / 42 

tel.: (+48 12) 649 89 06,  

kom.: (+48) 692 458 627 

 

Wykształcenie: 

2000 / 2001 – studia podyplomowe z historii na Uniwersytecie Jagiellońskim, 

1983 – 1988 – studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, wydział – filologia polska,  

                        specjalność nauczycielska, tytuł – magister filologii polskiej. 

 

Doświadczenie zawodowe: 

 

 lektorka języka polskiego jako obcego: 

2013 – lektorka języka polskiego w Rezekneńskiej Wyższej Szkole, 

2009, 2010, 2005  – lektorka języka polskiego jako obcego w Centrum Języka i Kultury  

                                 Polskiej w Świecie UJ, kurs Erasmus, 

2007 - 2010  – lektorka Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej,  

                        nauczane przedmioty to: czytanie ze zrozumieniem, gramatyka, kompozycja i  

                        redagowanie tekstu, wiedza o Polsce, słownictwo dziennikarskie, politologiczne,  

                        stosunków międzynarodowych, ekonomiczne,  

1993 – 2010 - lektorka języka polskiego jako obcego w Szkole Języka i Kultury Polskiej  

                       Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

 nauczycielka języka polskiego: 

od 2011 – nauczycielka w Państwowym Polskim Gimnazjum w Rezekne na Łotwie, 

2009  – 2011 - nauczycielka języka polskiego w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym Cosinus, 

2007 - 2009 - nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16,  

                       przewodnicząca komisji egzaminacyjnej podczas ustnego egzaminu 

                       maturalnego z języka polskiego, 

2007 / 2008 - nauczycielka historii w Szkole Podstawowej nr 37, 

2000 / 2001 – nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1 im.  

                       mjr. H. Sucharskiego,  
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1988 – 2008 -  nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 37 im. Juliana  

                         Tuwima w Krakowie. 

 

 egzaminatorka w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej:  

2009 - praca egzaminatora maturalnego w OKE, 

2001 – 20011 -  praca egzaminatora oraz weryfikatora w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,  

                          ocenianie sprawdzianu po szkole podstawowej, 

od 2002 – 2011 - praca egzaminatora w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, ocenianie egzaminu  

                            po gimnazjum. 

 

 korektorka:  

2004 – praca w komisji oceniającej testy gimnazjalistów startujących w Rejonowym 

            Konkursie Humanistycznym pod nazwą „Miał być lepszy od zeszłych nasz XX wiek”, 

2004 – praca w komisji oceniającej prace uczniów szkół podstawowych startujących w  

            Wojewódzkim Konkursie Humanistycznym, 

1999 – praca korektora książek ekonomicznych w wydawnictwie Zakładu Ekonomii  

            Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

1999 – praca przy poprawie dyktand Pierwszego Krakowskiego Turnieju Ortograficznego, 

1998, 1999 – praca w rejonowej komisji Konkursu Polonistycznego, poprawa testów 

 

I stopień specjalizacji zawodowej – 1999 r.  

Stopień awansu zawodowego – nauczyciel dyplomowany, nadany 5 VII 2002 r. 

 

Kursy i szkolenia: 

2013 – Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego na II, III, IV etapie  

            edukacyjnym, Polonijne Centrum Nauczycielskie, Lublin, 20 godzin, 

2012, 2013 – Sześć kroków błyskawicznej motywacji – 3 godz., ZEN prezentacji – 3 godz., Jeśli nie  

                      umowa o prace, to co? – Formy zatrudnienia preferowane przez pracodawców – 3 godz.,   

                      Gry szkoleniowe – 3 godz.,  Odpowiednie dać rzeczy słowo - werbalny aspekt wystąpień  

                      publicznych – 3 godz. -  szkolenia prowadzone przez Małopolski Klub Trenerów  

                      Zarządzania MATRIK, 

2011 – Kształcenie poprawności językowej, 2 godz., GWO, 

2010 – Trener Zarządzania, 24 godz., MATRIK - Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów  

             Zarządzania, 

2010 – Jak doskonalić pisanie dłuższych form wypowiedzi, 2 godz., GWO, 

2009 – Kapitał Ludzki – krok po kroku, Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu  
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            Społecznego w Krakowie, 

2009 – Zarządzanie komunikacją w projektach EFS, Regionalny Ośrodek Europejskiego     

            Funduszu Społecznego w Krakowie, 

2009 – Wniosek aplikacyjny do PO KL 2007 – 2013 – warsztat praktyczny, Regionalny  

            Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Krakowie, 

2009 – Generator wniosków aplikacyjnych do PO KL – warsztat praktyczny, Regionalny  

            Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Krakowie, 

2007/2008 - Emisja głosu, Uczniowie niepełnosprawni w szkole, Pierwsza pomoc  

                     przedmedyczna, 

2007 – Program stymulujący uczniów do twórczego myślenia i działania, Małopolski  

            Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Ośrodku Twórczej Edukacji  

            Kangur, 5 godz.,  

2007 - kurs języka angielskiego, British School, 54 godz., 

2007 – „Zmiany w języku polskim po roku 1998”, wykład prof. J. Miodka, 

2006 - szkolenie egzaminatorów dla matur zorganizowane przez OKE w Krakowie, 30  

            godzin, 

2006 – Jak wprowadzić i utrzymać ład i porządek w klasie?, Małopolski Niepubliczny  

            Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Ośrodku Twórczej Edukacji Kangur, 8  

             godzin, 

2006/2007 - kurs języka angielskiego, British School, 110 godz., 

2006 – warsztaty - „Oswajamy ortografię”, 2 godz., GWO, 

2006 – szkolenie: O uczeniu się skutecznym – czyli elementy treningu twórczości na lekcjach  

            języka polskiego, Nowa Era, 4 godz., 

2005/2006 r. – kurs języka angielskiego, British School, 110 godz., 

2005 r. – Nauczanie i egzaminowanie obcokrajowców na kursach języka polskiego w oparciu  

               o system certyfikacji przyjęty przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości  

               Języka Polskiego jako Obcego – Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Języka i Kultury 

               Polskiej, 14 godz., 

2005 – Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

2004 r. – szkolenie dla kandydatów na ekspertów oceniania sprawdzianu po szkole  

               podstawowej, OKE w Krakowie, 

2004 r. – „Elementy pomiaru dydaktycznego – wykorzystanie wyników sprawdzianu” –  

                szkolenie zorganizowane przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli –  

                Studio Edukacyjne „INDEKS”, 

2004 r. – „Poprzez zrozumienie do nauczania”, Fundacja Plus w ramach unijnego programu  
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                Sokrates Comenius, 30 godz., 

2004 r. – warsztaty: „Gry dydaktyczne na lekcjach języka polskiego”, GWO, 2 godziny, 

2003 r. – warsztaty pt. „Skuteczna komunikacja z uczniami i rodzicami”, Centrum  

               Szkoleniowe Fundacji Homo Domini im. Karola de Foucauld – Marabut, 6 godzin 

2003 r. – spotkanie dla nauczycieli języka polskiego podczas 7 Targów Książki, wykład:  

             „Metody interpretacji i analizy tekstów poetyckich”, Centrum Kursów Oświatowych  

               Tangram, 

2003 r. – spotkanie dla nauczycieli historii podczas 7 Targów Książki, wykład: „Planowanie 

               ścieżek edukacyjnych na lekcjach historii”, Centrum Kursów Oświatowych  

               Tangram, 

2003 r. – warsztaty szkoleniowe – „Elementy mierzenia jakości pracy szkoły – dydaktyka, 

               wychowanie, opieka, Niepubliczna Placówka Doskonalenia nauczycieli – Studio  

               Edukacyjne „INDEKS”, 

2003 r. – zajęcia profilaktyczne – „Profilaktyka na lekcji”, Dobre Inspiracje – Psychologiczne 

               Centrum Edukacji 

2003 r. – szkolenie dla egzaminatorów części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego 

               zorganizowane przez OKE w Krakowie, 30 godzin, 

2003 r. – szkolenie dla egzaminatorów zespołu oceniającego sprawdzian w klasie szóstej  

               szkoły podstawowej zorganizowane przez OKE w Krakowie, 30 godzin, 

2003 r. – spotkanie metodyczno – przedmiotowe z języka polskiego pt.: ”Integrować, by  

               uczyć lepiej. Nowe możliwości podręczników H. Dobrowolskiej Jutro pójdę w  

               świat”, WSiP, 2 godziny, 

2003 r. – szkolenie „Sztuka emisji głosu w pracy nauczyciela”, Centrum Kursów 

               Oświatowych – Tangram, 2 godziny, 

od 2002 r. – szkolenia dla egzaminatorów zespołu oceniającego sprawdzian po szkole  

                    podstawowej i egzamin gimnazjalny, OKE w Krakowie,  

2002 r. – spotkanie metodyczno – przedmiotowe – „Jak przygotować uczniów do  

               sprawdzianu po klasie szóstej, czyli – pozwólmy dzieciom uczyć się aktywnie,  

               pracując z pakietem H. Dobrowolskiej Jutro pójdę w świat”, WSiP, 1 godzina, 

2002 r. – szkolenie na temat przygotowania uczniów do sprawdzianu po szkole podstawowej,  

               wydawnictwo Idea, 1 godzina, 

2002 r. – „Agresja” – jak sobie radzić z nią w szkole”, Centrum Edukacyjne Stowarzyszenia  

                Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, 5 godzin, 

2002 r. – warsztaty – „Szkoła dla rodziców i nauczycieli”, Ośrodek kształcenia ustawicznego  

               Nauczycieli Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków, 20 godzin, 
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2002 r. – szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych  

               -  kwalifikacje do przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w części  

               humanistycznej, OKE, 25 godzin, 

2002 r. – szkolenie dla egzaminatorów zespołu oceniającego sprawdzian w klasie szóstej 

               szkoły podstawowej organizowane przez OKE w Krakowie, 24 godziny, 

2002 r. – warsztaty – Jak rozwijać umiejętność czytania ze zrozumieniem?, Gdańskie  

              Wydawnictwo Oświatowe, 2 godziny, 

2002 r. – kurs – „Metody aktywizujące w pracy nauczyciela wychowawcy”, MCDN, 30  

              godzin, 

2002 r. – warsztaty – „Praca wychowawcy klasy z uczniem mającym trudności w nauce i  

              zachowaniu”, MCDN, 50 godzin, 

2001 r. – warsztaty polonistyczne – „Rozumiem, co czytam”, Gdańskie Wydawnictwo  

               Oświatowe, 3 godziny, 

2001 r. – szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych 

              – kwalifikacje do przeprowadzania egzaminu po szkole podstawowej, OKE, 25  

              godzin, 

1998 r. - warsztaty – „Polonistyczne spotkania z dramą”, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny,  

               20 godzin, 

1997 r. – Praktycznie o dysleksji i dysgrafii, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 20 godzin, 

1995 r. – kurs komputerowy – „Edytor Microsoft Word w szkole”, Wojewódzki Ośrodek  

               Metodyczny, 40 godzin, 

1993 r. – kurs lektorów języka polskiego jako obcego, Uniwersytet Jagielloński, 

1988 r. – kurs młodych wychowawców, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 54 godziny, 

1986, 1990, 1999 r. – kursy języka angielskiego: Klub Międzynarodowej Prasy i Książki,   

                                   Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 

1990 r. – studium wiedzy o teatrze, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, 116 

               godzin. 

 

Publikacje: 

1. Znaczki pocztowe na lekcjach języka polskiego, „Wychowawca”, nr VI / 1998, 

2. Kiedy i gdzie chłopi tak hucznie bawili się na weselu?, „Wychowawca”, nr V / 2000, 

3. Na wycieczkę do Soplicowa!, „Biblioteka w Szkole”, nr 5 / 2000, 

4. Jak wygląda dworek szlachecki?, „Biblioteka w Szkole”, nr 5 / 2000, 

5. Na wyprawę do Afryki, „Biblioteka w Szkole”, nr 12 / 2000, 

6. Cykl lekcji w klasie VI poświęconych „Świteziance” Adama Mickiewicza, „Forum Humanistów”, 3 (7) 

2001, 

7. Krytyczne spojrzenie na siebie i innych, „Gestalt”, 45 / 2001, 

8. Ewaluacja w edukacji, „Biblioteka w Szkole”, 10 / 2001, 
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9. Bohater, którego można naśladować. Propozycja zajęć w klasie VI, „Biblioteka w Szkole”, 1 / 2002, 

10. Sachem – godny potępienia czy usprawiedliwienia?, „Biblioteka w Szkole”, 4 / 2003, 

11. Jakie cechy ma baśń?, „Biblioteka w Szkole”, 11 / 2003, 

12. Norwid (w:) Czas zatrzymany II, Kraków 2009, 

13. Szkoła w Polsce i na Łotwie, Polak na Łotwie, 2011, 

14. Tu jest więcej polskości niż w Polsce, Polak na Łotwie, 2011, 

15. Konkurs recytatorski Kresy, Polak na Łotwie, 2011 

 

Autorskie szkolenie przeprowadzone w Klubie trenerów zarządzania MATRIK 

20 VI 2012 - Za okrągłe słówka trudniej chwytać. Kultura języka w komunikacji z klientem, 4 godz. 

 

Znajomość języków obcych: 

 język angielski – na poziomie średnio zaawansowanym,  

 język rosyjski – na poziomie średnio zaawansowanym, 

 język łotewski – podstawowe zwroty. 

 

Dodatkowe umiejętności: 

 obsługa komputera – Microsoft Word, Microsoft PowerPoint 

 prowadzenie samochodu, prawo jazdy kat. B od 1992 r. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Mārīte Opincāne 

Adrese Atbrīvošanas aleja 122a -106, Rēzekne LV -4601 

Tālrunis +371-64621278 37126302242  

Fakss -------------------- 

E-pasts mariteo@tvnet.lv 

  

Pilsonība  Latvijas 

  

Dzimšanas datums 1961.gada 19.decembris 

  

Dzimums sieviešu  

  

Darba pieredze 2012. – Docente RA 

  

Laika periods  2000. - 2004. g. 

 

Profesija vai ieņemamais 

amats 

tulks Latvijas – Novēģijas  projektā ,, Bērnu ar speciālām vajadzībām integrēšana 

vispārizglītojošās skolās’’. 

Galvenie pienākumi Mutiskā un rakstiskā tulkošana 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

RA, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne 

Nozare Filoloģija, pedagoģija 

Laika periods  1997. -2007 g.  

Profesija vai ieņemamais 

amats 

angļu valodas pasniedzēja SO “ Valodu metodiskais centrs“ 

Galvenie pienākumi angļu valodas mācīšana 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

SO “ Valodu metodiskais centrs“ 

Nozare Pedagoģija 

Laika periods  No 1995.g.------------------------------ 

Profesija vai ieņemamais 

amats 

 Tulks/tulkotājs  
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Galvenie pienākumi Mutiskā un rakstiskā tulkošana 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

a/s ,, Rebirs’’, Rēzeknes Pilsētas Domē, uzņēmumos ,,Ceļi un tilti’’, “Energoceltnieks’’ 

u.c. organizācijās 

Nozare  Filoloģija 

Laika periods  No 1995.g.------------------------------ 

Profesija vai ieņemamais 

amats 

  lektore 

Galvenie pienākumi Mācību kursi – 20. gadsimta angļu literatūra, lietišķā angļu valoda vide inženieriem, 

pedagoģijas  studentiem, metodika, rakstiskā tulkošana – vides aizsardzība un 

juridisko tekstu tulkošana, rediģēšana 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

  Rēzeknes Augstskola 

Nozare   Pedagoģija un filoloģija 

Laika periods 1984. – 1995.  

Profesija vai ieņemamais 

amats 

Angļu valodas  skolotāja 

Galvenie pienākumi Angļu valodas mācīšana 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

  Rēzeknes 5. vidusskola, Rūpnīcas ielā 11, Rēzekne -4604 

Nozare   Pedagoģija  

Laika periods  1981. – 1984 . Rēzeknes 5.vsk., klavieru skolotāja, koncertmeistare. 

Profesija vai ieņemamais 

amats 

 klavieru skolotāja, koncertmeistare. 

Galvenie pienākumi Klavierspēles mācīšana 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

  Rēzeknes 5. vidusskola, Rūpnīcas ielā 11, Rēzekne -4604 

Nozare   Pedagoģija  

Izglītība  

  

Laika periods 2005. – 2011. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Doktora grāds angļu filoloģijā, Sērija D Nr. 0052 

Galvenie mācību priekšmeti / 

iegūtās profesionālās prasmes 

pabeigta doktorantūras teorētiskā daļa, ir uzrakstīts promocijas darbs Džozefa 

Konrada jūras proza, aizstāvēšana tiek plānota  
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Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Daugavpils Universitātes Filoloģijas fakultāte 

Līmenis nacionālajā vai 

starptautiskajā klasifikācijas 

sistēmā 

 Augstākais 

 

Laika periods 2002. – 2005.   

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā (diploms MD A Nr. 2829). 

 

Galvenie mācību priekšmeti / 

iegūtās profesionālās prasmes 

Pedagoģija, metodika, sociolingvistika, statistika 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

LU Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte 

Līmenis nacionālajā vai 

starptautiskajā klasifikācijas 

sistēmā 

 Augstākais 

 

 

Laika periods 1981. – 1994. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

bakalaura grāds filoloģijā, angļu valodas un literatūras nozarē, (diploms Nr.001658, 

izdots 27.06.94. )  

Galvenie mācību priekšmeti / 

iegūtās profesionālās prasmes 

Angļu, vācu un latīņu valoda, ārzemju literatūra, teksta analīze, stilistika, 

valodniecība 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

LU svešvalodu fakultāte 

Līmenis nacionālajā vai 

starptautiskajā klasifikācijas 

sistēmā 

 Augstākais 

Prasmes  

  

Dzimtā(s) valoda(s)  Latviešu 

  

Cita(s) valoda(s) Angļu, krievu 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Valoda   teicama  teicama  teicama  teicama  teicama 

Valoda   teicama  teicama  teicama  teicama  laba 

 
(*)

 Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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Sociālās prasmes  2013.g. novembris  Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta eksperta A. 

Žubecka lekciju cikls DU. sertifikāta Nr. 72/2013 

2011.g.  Profesionālās pilnveides programma augstāko izglītības iestāžu pedagogiem ,, 

Augstskolu didaktika, sertifikāta Nr. 2010/11-202 

2008. gada augusts Novadīti mentoru kursi Latgales novada skolotājiem 

 2004.g. DU organizētie kursi Inovācijas augstākajā izglītībā. 

Kopš 2006. gada – Dž. Konrada biedrības (Anglija) biedre 

2002. – 2004 g. Darbs Latvijas  augstskolu Angļu valodas metodikas pasniedzēju grupā 

PRESETT  Partnership projekta ietvaros   

2002. – 2003. piedalīšanās mentoru kursos PRESETT Partnership projekta ietvaros 

2000. – 2004. tulks Latvijas -Norvēģijas projektā Bērnu ar speciālām vajadzībām 

integrēšana vispārizglītojošā skolā. 

1995. – 1997. Piedalīšanās Daremas Universitātes (Anglija) projektā Uzņēmība un 

uzdrīkstēšanās.  

Piedalīšanās starptautiskās konferencēs – Ventspilī, Rēzeknē, Daugavpilī, Liepājā, 

Šauļos  

Piedalīšanās Džozefa Konrada Biedrības. starptautiskajās konferencēs Londonā  un 

Linkolnā 

Lekciju lasīšana Vroclavas universitātē ( Polija) 

  

Organizatoriskas prasmes 2013. g.  Piedalīšanās Karjeras nedēļas organizēšanā 

2007. g. Piedalīšanās mentoru projektā; jaunu mentoru apmācības un prakses nolikuma 

izstrādāšana un publicēšana 

2005.g. Mentoru sagatavošanas kursu vadīšana - iegūts mentora – multiplikatora 

sertifikāts 

 

  

  

Datora lietošanas prasmes Datorprasmes – Microsoft Word, Excel, Power Point 
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HENRIHA SOMA dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

I. VISPĀRĪGĀS ZIŅAS  

HENRIHS SOMS   

 100358-10222 

dzimis 1958. gada 10. martā, dzīvo Vienības ielā 5 - 8, LV-5400, Daugavpilī,  

tālr. 65425177; henrihs.soms@du.lv  

  

VALODAS PRASMES 
 

 latviešu valoda un krievu valoda - pilnā apjomā 

vācu valoda - pamatlīmenī 

  

IZGLĪTĪBA UN ZINĀTNISKIE GRĀDI  

 Dr. vēst. 

 

1993 Disertācija “Rietumeiropas strādnieku kustības pieredzes 

izplatība Latvijā 20. gs. sākumā: periodiskā prese un 

publicistika (1900-1914) 

 aspirantūra 1985-1988 LVU Vēstures un filozofijas fakultāte 

 augstākā 1976-1981 LVU Vēstures un filozofijas fakultāte, vēsturnieks, vēstures 

un padomju tiesību pasniedzējs 

 vidējā 1976 Preiļu rajona Vārkavas vidusskola 

    

DARBA PIEREDZE  

 2008 – LPI direktors Daugavpils Universitāte,  

Latgales Pētniecības institūts 

Vienības iela 13, LV-5407 

 2003 –  Vēstures katedras 

asociētais 

profesors 

Daugavpils Universitāte,  

Vēstures katedra,  

Vienības iela 13, LV-5407 

 2002 – 2008 Vēstures katedras 

vadītājs 

Daugavpils Universitāte,  

Vēstures katedra,  

Vienības iela 13, LV-5407 

 1993 – 2003 docents Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, 

Vēstures katedra,  

mailto:henrihs.soms@du.lv
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Vienības iela 13, LV-5407 

 1993 – 2001 prodekāns Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, 

Humanitārā fakultāte 

 1993 – 1996 Senāta 

priekšsēdētājs  

Daugavpils Pedagoģiskā universitāte 

 

 1981 –1993 pasniedzējs  Daugavpils Pedagoģiskais institūts  

Vēstures katedra 

 

 

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

Publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē  

 Raksti recenzētos izdevumos 11 

1. Latgales būvkeramika: industriālais un kultūrvēsturiskais mantojums. Zinātniskās konferences 

materiāli. Virtuālā Latgale I. [CD]. Redkolēģija: O.Papsujevičs (sastādītājs), H.Soms (zinātniskais 

redaktors), G.Barkovska, A.Ivanovs. Latgales Pētniecības institūta izdevniecība, Daugavpils. 42.- 

57.lpp. Tiešsaite: http://lpi.du.lv/wp-content/buvkeramika.pdf  

2.  Papsujevičs, O., Soms, H. „Ķieģeļnīcas Latgalē 19.gs. – 20.gs. : īpašnieki, izvietojums„. Grām.: 

Latgales būvkeramika: industriālais un kultūrvēsturiskais mantojums. Zinātniskās konferences 

materiāli. Virtuālā Latgale I. [CD] Latgales Pētniecības institūta izdevniecība, Daugavpils. 2012. 89-

94.lpp.  Tiešsaite / on-line: http://lpi.du.lv/wp-content/buvkeramika.pdf  

3. .  Сомс, Х. „Региональный подход в изучении истории: исследования немецких ученых”  In: Acta 

Humanitarica Universitatis Saulensis. Mokslo darbai / Šiaulių Universitetas, Humanitarinis 

Fakultetas. T. 14 (2012): Regionas: laiks, erdeve, žnones /The Region: Time, Space, People. Šiauliai, 

2012. Pp. 322–332. ISSN 1822-7309. (Acta Humanitarica Universitatis Saulensis is included in the 

international databases MLA International Bibliography and Index Copernicus). 

4.  Soms, H. Profesors J. Veinbergs – jauna pasniedzēja darbaudzinātājs”. In.: Vēsture: Avoti un cilvēki: 

Humanitārās fakultātes XXII starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture XVI = Proceedings of the 22
st
 

International Scientific Readings of the Faculty of Humanities. History XVI / Daugavpils Universitāte; atb. red. 

I. Saleniece. Daugavpils: Saule, 2013. 22.-29.lpp. ISSN 1691-9297.  

 

 Raksti zinātniskajos žurnālos un rakstu krājumos  2 

1. Soms, H. „Global – und Lokalgeschichte im Prachtalbum „Terra Mariana: (1888).” In: 

Imperium et Comitatus. Das Reich und die Region. Peter Nitschke, Mark Feuerle (Hg.). 

Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2009. S.189-207. ISBN 978-3-631-58947-2 

2.  Soms, H. „Entstehung der Regionalen Identität Lettgallens (Latgale).” In: Regionale 
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Geschichtskultur: Phänomene - Projekte - Probleme Aus Niedersachsen, Westfalen, 

Tschechien, Lettland, Ungarn, Rumänien und Polen. Joachim Kuropka (Hg.). Geschichte. 

Forschung und Wissenschaft. Band 37. Berlin, LIT Verlag Dr.W.Hopf . 2010. S.161-173. 

ISBN: 978-3-643-10790-9 

 

 Populārzinātniskas publikācijas  0 

  

 Citas publikācijas  5 

1. Soms, H. Latgales Pētniecības institūts (teksts un mājas lapa). http://www.dpu.lv/LD/ld.html  

(1996, papildinājumi 2006-2011) 

2.  Soms, H. Šī diena Latgalē (elektronisks kalendārs) http://www.dpu.lv/LD/diena.html (1996, 

jauna versija 2008.g., papildinājumi 2008-2011) 

3.  Kalupes „sibīriešu” stāsti. Zinātniskais redaktors H.Soms. Daugavpils: Saule, 2008 

 Paukšte.J. Dzimtās zemes elpa: autobiogrāfiska apcere. Atbildīgais par izdevumu un 

priekšvārda autors Henrihs Soms; literārā redaktore Jana Butāne; māksliniece Ģertrūde 

Rasnače; vāka noformējums: Ģ.Rasnače, I.Lorence. Sērija: Mana Universitāte.  Daugavpils: 

Saule, 2011. 341 lpp. ISBN 978-998-41-4539-6 

4.  Josifs Šteimans. Fotogrāfijas. Atmiņas. Fakti. Izdevuma koncepcijas autors H.Soms.  

Daugavpils: Saule, 2008 

5. Leonīds Keirāns. Fotogrāfijas. Atmiņas. Fakti. Izdevuma koncepcijas autors H.Soms.  

Daugavpils: Saule, 2010 

 

 Dalība ar referātu starptautiskās konferencēs  22 

  

1.  2010.gada 28.-29.janvāris. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes  Starptautiskā 

konference „XX zinātniskie lasījumi”.  Prezentēts referāts „Dinaburgas cietokšņa Nikolaja 

vārti: vēstures avoti un literatūra”.  

2. 2010. gada 14. aprīlis, Daugavpils. Daugavpils Universitātes 52.zinātniskās konference. 

Referāts „Daugavpils cietokšņa tiltu sistēma”. 

3. 2010.gada 31.jūlijs, Daugavpils. Latvijas pasta vēstures 4.starpautiskais simpozijs. Referāts 

„Ieskats Daugavpils (Dinaburgas) un apkārtnes pasta ceļu mezgla veidošanās vēsturē no 19. gs. 

līdz 1940. gadam”. 

1

2. 

2010.gada 28.oktobris. Starptautiska zinātniska konference „Baltijas un Polijas kultūras sakari”. 

Referāts „No Boļeslava Brežgo mantojuma: 17.gs. pirmās puses politiķis un karavadoni Aleksandrs 

Korvin - Gonsevskis”. 

http://www.dpu.lv/LD/ld.html
http://www.dpu.lv/LD/diena.html%20(1996
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1

3. 

2010.gada 18. novembris, Krakova (Polija). Starptautiska zinātniska konference „Senā poļu 

Inflantija: mantojums un vēsture”. Referāts „Poļu Inflantija albumā „Terra Mariana”.”   

1

4. 

2011.gada 27.-28. janvāris. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes  Starptautiskā 

konference „XXI zinātniskie lasījumi”.  Prezentēts referāts „Cīņa par Daugavpili 17. gs. 20. gados un 

vojevoda Aleksandrs Korvins Gonsevskis pētnieku skatījumā”. 

1

5. 

2011.gada 17. septembris, Rīga. Latvijas vēsturnieku 1.kongress. Prezentēts referāts „Novadam 

veltīts pētījums: saturs, specifika”. 

1

6. 

2011.gada 20.-21.oktobris, Daugavpils. Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV 

kongress „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”. Sekcija „Latgales saimnieciskais un 

kultūrvēsturiskais mantojums un potenciāls mūsdienu Eiropas kontekstā”. Prezentēts referāts 

„Daugavpils tilti 200 gadu garumā”. 

1

8. 

2011.gada 27.oktobris, Daugavpils. Starptautiska zinātniska konference „Baltijas un Polijas kultūras 

sakari”. Polijas tematika B.Brežgo „Zinātnisko rakstu” 1.sējumā (1915-1930). 

1

9. 

2012.gada 27.-28. janvāris. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes  Starptautiskā 

konference „XXII zinātniskie lasījumi”.  Prezentēts referāts „Profesors J. Veinbergs – jauna 

pasniedzēja darbaudzinātājs”. 

2

0. 

2012.gada 22.marts, Šauļi (Lietuva). Starptautiska zinātniska konference  „Reģions: laiks, telpa, 

cilvēki”. Prezentēts referāts „Modernās tehnoloģijas reģiona pētniecībā”.  

2

1. 

2012. gada 14. aprīlis, Daugavpils. Daugavpils Universitātes 54.zinātniskās konference. Referāts 

„Daugavpils cietokšņa tiltu sistēma”. 

2

2. 

2012.gada 17.aprīlis, Liepāja. 15. Starptautiska zinātniska konference “Sabiedrība un kultūra”. 

Referāts “Daugavas tilti Otrajā pasaules karā”. 

  

 Dalība ar referātu cita veida konferencēs  8 

 

  

 1.2010.gada 12. augusts, Varakļānu novada muzeja konference „Lielāko muižniecības pārstāvju 

Borhu, Hilzenu un Plāteru atstātā kultūras mantojuma nozīme Latgalē”. Referāts „Borhu dzimta 

pāvestam dāvinātajā albuma „Terra Mariana”: 1888”.   

 2.2010.gada 28. septembris, Rokišķu (Lietuva) muzeja zinātniska konference „Vienotā Sēlija”. 

Referāts „Sēlijas novada identitāte Latgales pētniecības pieredzes kontekstā”.   

 2011.gada 25. novembris, Daugavpils. Latgales Pētniecības institūta XIX konference. Prezentēts 

referāts „Novadpētniecība un reģionālisms kā nodarbošanās un zinātne: skats uz LPI 20 darbības 

gadiem”. 

 3.2012.gada 12.marts, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija. Zinātniski praktiskā konference  ”Latvijas 
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vēstures zinātnes sasniegumu izmantošana mācību procesā”. Prezentēts referāts „Novadam veltīts 

pētījums: saturs, specifika”. 

  

 Pētījumu projektu vadība atbilstošajā zinātņu nozarē  4 

1. 2008. g. Latvijas IZM projekts „Latgales saimnieciskais un kultūrvēsturiskais mantojums un 

potenciāls mūsdienu Eiropas virzībā” (projekta vadītājs, reģistrācijas Nr.5-8/08.15) 

2. 2008. g. Daugavpils domes projekts „Daugavpils cietokšņa Nikolaja vārtu un tilta tehniskā 

apsekošana, arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un kultūrvēsturiskā izpēte”. (projekta 

grupas vadītājs. Apakštēma  „Daugavpils cietokšņa Nikolaja vārtu un tilta kultūrvēsturiska izpēte”).    

3.   2008. g. IZM projekta Letonika apakšprojekta „Starpkultūru komunikācija: Latgale – Latvija – 

Eiropa” (pētnieks; 5. etaps, 01.01.2008-31.11.2008, Nr.1.11.). 

4.  2010-2013g. Valsts pētījumu programmas 3. apakšprogramma „Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas 

vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)”, projekts Nr.6 „Reģionālā identitāte Eiropas kontekstā” /pētnieks/ 

  

III.  PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA (pēdējos 6 gados)  

Vadītie promocijas darbi  1 

Recenzētie promocijas darbi 1 

Vadītie maģistra darbi  12 

Vadītie bakalaura darbi  17 

  

Docētie studiju kursi: akreditētajās programmās   

Bakalaura akadēmisko studiju programma “Vēsture” 

 Jauno un jaunāko laiku vēsture 6 kredītpunkti 

 Latgales XVI – XVIII gs. vēsture 2 kredītpunkti 

 Latgales XIX – XX gs. vēsture 2 kredītpunkti 

 Idejiskie virzieni Rietumeiropā 19.gs 2 kredītpunkti 

 Vīnes starptautisko attiecību sistēma 2 kredītpunkti 

 Vēsturiskā novadpētniecība 2 kredītpunkti 

 Modernās tehnoloģijas vēstures zinātnē 2 kredītpunkti 

 Ziemeļvalstu vēsture pēc Otrā pasaules kara 2 kredītpunkti 

 Slāvu vēsture 16. – 19.gs. 2 kredītpunkti 

Maģistra akadēmisko studiju programma “Vēsture” 

 Latvijas vēstures problēmas historiogrāfijā (kopā ar asoc. prof. I.Salenieci) 2 kredītpunkti 

 Reģionālās pieejas teorētiskie aspekti 2 kredītpunkti 

 20.gs. vēstures problēmas. 4 kredītpunkti 
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Maģistra akadēmisko studiju programma “Socioloģija” 

 Reģionālisma problēma Latvijas novadu izpētē  2 kredītpunkti 

Vēstures un kulturoloģijas skolotāja profesionālo studiju programma 

 Vēsturiskā novadpētniecība 2 kredītpunkti 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Tulkotājs” 

 ES institūcijas un politika 1 kredītpunkti 

Doktora akadēmisko studiju programma „Vēsture”  

 Reģionālo pētījumu vēsturē metodoloģija un metodika (teorētiskais 

seminārs) 

4 kredītpunkti 

 Historiogrāfija kā nacionālās, etniskās un reģionālās identitātes balsts 

(teorētiskais seminārs) /kopā ar prof. A.Ivanovu, I.Salenieci/ 

4 kredītpunkti 

 Datu bāzes kā reģiona vēstures dinamiskais modelis (seminārs) 2 kredītpunkti 

   

Docētie studiju kursi: agrāk akreditētās programmas, pēdējos 6 gados 

 Prese kā vēstures avots 2 kredītpunkti 

 Latvijas jaunākā prese 2 kredītpunkti 

 Latvijas politiskā sistēma 2 kredītpunkti 

 ASV dibināšana 2 kredītpunkti 

 

Izstrādātās studiju programmas  

 Bakalaura akadēmisko studiju programmas “Vēsture” reakreditācija sakarā 

ar pāreju no 4 gadu studijām uz 3 gadu studijām 

2004 

 Bakalaura akadēmisko studiju programmas „Vēsture” reakreditācija  2006 

   

Kvalifikācijas celšana 

 Fehta (Vechta, Vācija) – Fehtas Universitāte 2009.g. marts - aprīlis 

 

IV. ORGANIZATORISKAIS DARBS (par pēdējiem 6 gadiem)   

Pētnieciskā centra vadība 

 Latgales Pētniecības institūta direktora vietnieks zinātniskajā darbā 1991-2006 

 Daugavpils Universitātes Vēstures katedras vadītājs  2002-2008 

 Latgales Pētniecības institūta direktora v.i. 2006-2008 

 Latgales Pētniecības institūta direktors kopš 2008.g. 

   

Starptautisko un Latvijas konferenču organizācijas komiteju loceklis 
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 Latgales Pētniecības institūta zinātnisko konferenču „Latgale: vakar, 

šodien, rīt” organizācijas komitejas loceklis 

kopš 1991.g. 

 Latvijas vēstures studentu konferences organizācijas komitejas loceklis kopš 2004.g. 

 Starptautiskas zinātniski - praktiskas konferences „Daugavpils cietoksnis. 

Vēsture. Šodiena. Nākotne.” organizācijas komitejas loceklis, konferences 

moderators 

2008.g.  

29.-30. aprīlis 

 Daugavpils Universitātes 50. starptautiskās zinātniskās konferences Rīcības 

komitejas loceklis 
2008.g.  

15.-17. maijs 

Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas loceklis 

 Vēsture: avoti un cilvēki. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 

XIV starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture VIII. atbildīgais 

redaktors 

9.izd. - 2006 

11.izd. - 2009 

12.izd. - 2009 

 Liepājas Pedagoģijas akadēmijas zinātniskās konferences “Sabiedrība un 

kultūra” rakstu redakcijas kolēģijas loceklis 

 

 Latgales Pētniecības institūta rakstu krājuma „Acta Latgalica” redakcijas 

kolēģijas loceklis 

1991 - 2004 

 Latgales Pētniecības institūta rakstu krājuma „Acta Latgalica” redakcijas 

kolēģijas atbildīgais redaktors 

kopš 2004.g. 

 Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Zinātnisko lasījumu 

Vēstures darba grupas rakstu redakcijas kolēģijas atbildīgais redaktors 

2005 

 Latvijas vēstures studentu konferences rakstu redakcijas kolēģijas loceklis kopš 2004.g. 

   

Citi organizatoriski darbi 

 Liepājas Pedagoģijas akadēmijas profesionālo studiju programmas 

„Vēstures un sociālo zinību skolotājs” gala pārbaudījumu komisijas 

priekšsēdētājs 

kopš 2004.g. 

 Rēzeknes Augstskolas akadēmisko studiju programmas „Vēstures 

bakalaurs” gala pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs  

kopš 2004.g. 

 Latvijas vēstures studentu konferenču organizācijas komitejas loceklis kopš 2004.g. 

 Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences rīcības 

komitejas loceklis 

kopš 2010.g. 

   

Īpašie nopelni  

 Polijas Nopelnu ordenis 2009 

 

2013-11-21                                                             

 

 

 

 

Henrihs Soms 
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CURRICULUM VITAE 

Dzīves un darba gājums 

 

Vārds, uzvārds Maija Upeniece 

Dzimšanas datums, vieta 1976.gada 3.aprīlis, Madonas raj. Varakļāni 

E-pasts maija.upeniece@inbox.lv 

Izglītība  

2000 – 2001  Fordamas universitāte (Fordham University), ASV,  

iegūts Humanitāro zinātņu maģistra grāds reliģijā un reliģijas pedagoģijā 

– MA (Master of Arts, dipl.izd. 31.08.2001.), tēma „Pašvērtējums un tā 

nozīme Latvijas meiteņu reliģiskajā audzināšanā no agrās bērnības līdz 

agrīnajiem pusaudžu gadiem”; 

1994 – 1998  Rēzeknes Augstskola, Humanitārā fakultāte,  

iegūts Vēstures bakalaura grāds kultūrvēsturē (dipl.Nr.000524)  

un kultūrvēstures skolotāja kvalifikācija (dipl.Nr.000435); 

Nodarbošanās  

No 2008 IX līdz šim Latgales Kultūrvēstures muzejs, sabiedrisko jautājumu un reklāmas 

speciāliste; 

No 2008 X līdz šim Rēzeknes Augstskola, Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte, lektore 

studiju programmā „Reliģijas pedagoģija”, „Vēsture”; 

2008 III – IX Latgales Kultūrvēstures muzejs, muzejpedagoģe; 

2006 II-2008 XII Latgales radio, lietvede; 

2001 – 2002  Rēzeknes Augstskola, Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes 

Vēstures un filosofijas katedras lektore; 

2007 IX – 2008 I, 

1998 – 2006      

Rēzeknes Augstskola, Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes 

Vēstures un filosofijas katedras metodiķe; 

1999 Rēzeknes 1.vidusskola, Vēstures un kultūras vēstures skolotāja; 

1997 – 1998  Rēzeknes bērnu un jauniešu interešu centrs, avīzes „Tīnis” pulciņa 

vadītāja. 
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Prakses vadīšana sabiedrisko 

attiecību un reklāmas jomā 

2012 Attiecību vadība ar PSL (media-relations) - Baltijas starptautiskās 

akadēmijas studiju programmas „Sabiedriskās attiecības” 1 studente; 

2011 Reklāmas prakse – SIA „Biznesa vadības koledža” studiju programmas 

„Sabiedriskās attiecības un reklāma” 1 studente; 

2010 Mediju praktikums – Rēzeknes Augstskolas studiju programmas 

„Filoloģija” 1students. 

Papildus kursi un semināri:  

2012, II Latvijas Muzeju biedrības kursi „Sociālie mediji un muzejs”; 

2012, 24.II Latvijas Muzeju biedrības kursi „Apmeklētāju izpēte”; 

2011, 29.XII Radošā metodiskā darbnīca „Pašizpausme un skolēnu uzdrošināšanās 

veicināšana kā izglītības kvalitātes nodrošināšanas stūrakmens”, 

Rēzeknes novada projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros; 

2011, 25.XI Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra seminārs „Latviešu 

tautas tērps. Latgale”; 

2011, 30.V-01.VI Latvijas-Lietuvas projekta ietvaros seminārs „Administratīvā sloga 

samazināšanas iespējas Rēzeknes pilsētas pašvaldībā”; 

2011, 5.V Latvijas Muzeju biedrības seminārs „Mājas lapa kā mārketinga 

instruments”; 

2011, 3.-4.III Biedrības „Rāzna Plus” projekta ietvaros pieredzes apmaiņas seminārs 

„Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” 

2011, 11.II Latvijas Muzeju Biedrības kursi „Voluntieri muzejā” (Budapeštas 

mākslas muzeja pieredze); 

2010, 10.XII RA seminārs - S.Veinbergas lekcija „Mediju kvalitātes erozijas 

problēmas”; 

2010, 7.XII Latvijas Muzeju Biedrības kursi „Kultūras tūrisms”; 

2010, 13.-19.VI LR Kultūras ministrijas rīkotā Starptautiskā Baltijas Muzeoloģijas skola 

Rēzeknē par tēmu „Nemateriālais kultūras mantojums muzejos”, iegūts 

sertifikāts; 

2009, 13.-17.VII Kursi sabiedrisko attiecību un reklāmas jomā Hoddesdonā, Anglijā:  

Summer School on Media-Training „Getting your message across: 
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Media Challenge for Catholic Women”, iegūts sertifikāts (ANDANTE – 

European Alliance of Catholic Women’s Associations); 

2008, 8.IV Muzeju Valsts pārvaldes kursi „Mutvārdu vēstures liecību vākšana un 

dokumentēšana”. 

Zinātniskā darbība  

2011, 23.IX Zinātniskā diskusija „Latgaliešu literatūra trimdā”, nolasīts referāts 

„Katoļu inteliģence trimdā – LKSAA „Dzintars” darbība”; 

2011, 30.IX Seminārs „Muzejiski akcenti”, nolasīts referāts Nemateriālais 

mantojums un muzeji - skatījums uz muzeja un sabiedrības savstarpējo 

sadarbību”; 

2010-2012 Līdzdalība zinātnisko lasījumu organizēšanā „Latgales podnieku dienu” 

ietvaros Latgales Kultūrvēstures muzejā; 

2008-2012 Latgales Kultūrvēstures muzejā esošā kultūrvēsturiskā mantojuma 

pētniecība un popularizēšana; 

1998-2006 Līdzdalība starptautisko zinātnisko konferenču organizēšanā Rēzeknes 

Augstskolā. 

Līdzdalība projektos  

2011 Biedrības „Rāzna Plus” projektā „Mūsu spēks – Eiropas Savienības un 

Latvijas NVO labās prakses adaptācijā, spēku konsolidācijā un spējā 

pielāgoties globālā darba tirgus mainīgajām prasībām”; 

2010 „Ermoņikas un tautas muzikanti Latgalē” - sadarbības projekts starp 

Tautas muzikantu biedrību un Latgales Kultūrvēstures muzeju Rēzeknē; 

Publikācijas  

2008-2012 Latgales Kultūrvēstures muzeja pasākumu reklāmraksti laikrakstos 
„Rēzeknes Vēstis”, „Vietējā Latgales Avīze”, „Panorama Rezekne”, 
žurnālā „Katoļu Dzeive”, Internet portālos www.rezekne.lv, 
www.latgale.lv, www.kasnotiek.lv, www.tvnet.lv, www.publika.lv u.c. 

2010 Upeniece M. Laiks rāda – Latgales Kultūrvēstures muzejam – 50!/ Tāvu 
zemes kalendars, 2011: kulturvēsturiska un literara godagrōmota: 
72.goda gōjums / sast. un red. J. Eļksnis, V. Unda. - Rēzekne: Latgolas 
Kulturas centra izdevnīceiba, 2010. 

Valodu zināšanas Latviešu, latgaliešu – dzimtā,  

angļu – labi, 

krievu – labi 

http://www.rezekne.lv/
http://www.latgale.lv/
http://www.kasnotiek.lv/
http://www.tvnet.lv/
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Datora prasmes MS Word, Office, Excel, PowerPoint, Internet Explorer, Photoshop 

Intereses koris, rokdarbi, līdzdalība pasākumu organizēšanā un vadīšanā, LKSAA 

„Dzintars” filistre 

 

15. 05. 2012. 
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Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Zellis Kaspars 

Dzīvesvietas adrese Baldones 26 -31, LV -1083 Rīga 

Tālrunis, mobilais tālrunis 29393771   

e-pasts Kaspars.zellis@gmail.com; kaspars.zellis@inbox.lv  

Dzimšanas datums 18.04.1972 

  
  

Izglītība Veidojiet katrai apgūtajai izglītības programmai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet 

ar jaunākajiem datiem 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

2003.09. – 2011.09. LU Vēstures un filozofijas fakultāte, Dr.hist. 

1994.09. -2003.07. LU vēstures un filozofijas fakultāte, mg.hist. 

1990.09. -1994. 06. LU Vēstures un filozofijas fakultāte, bak.hist. 

  

Zinātniskie grādi Veidojiet katram zinātniskajam grādam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar 

jaunākajiem datiem 

Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 

grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 

iestādes nosaukums 

2011. g. vēstures doktors (Dr.hist.), vēsture, vispārējā vēsture, Latvijas Univeristāte 

 2003.g.  humanitāro zinātņu maģistrs vēsturē (Mg.hist.), vēsture, Latvijas Universitāte. 

 

1994. g. vēstures bakalaurs (bak.hist), vēsture, Latvijas Universitāte.  
  

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

Veidojiet katram ieņemamajam amatam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar 

jaunākajiem datiem 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

 

2012.09.  -  LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fak., projekta pasniedzējs 

2010. 10 – LU SZF/ SPPI – pētnieka p.i. (Dr.) 

2008.09 -2009.10. zinātniskais asistents, LU Vēstures un filozofijas fakultāte 

2007. 09. – 2009.12. vieslektors, Baltijas Starptautiskā akadēmija; 

2007.09 – lektors , Finansu un grāmatvedības koledža; 

 2006.09.  – 2010.06. lektors, Latvijas Kultūras koledža; 

2005.01. -07. vieslektors, Vidzemes augstskola; 

2004. 11 – 2006.11. zinātniskais asistents, LU Vēstures un filozofijas fakultāte; 

 
  

Studiju kursu vadība Veidojiet katram programmas līmenim un nosaukumam atsevišķu iedaļu, iekopējot rindu 

Doktora studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

 

Maģistra studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

 

mailto:Kaspars.zellis@gmail.com
mailto:kaspars.zellis@inbox.lv
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Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

 

  

Vieslekcijas Veidojiet katram notikumam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu 

Laika periods, iestādes nosaukums, 

valsts,  kursa nosaukums, stundu 

skaits, programmas finansētājs 

 

  

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

Veidojiet katrai aktivitātei atsevišķu iedaļu, iekopējot rindu 

Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), 

programmas līmenis (bakalaura, 

maģistra progr.), studiju 

programmas nosaukums, iestāde 

 

  

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Doktori 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

disertācijas aizstāvēšanas gads)  

Veidojiet katram doktoram atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu 

Doktora disertāciju vadīšana 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

studiju uzsākšanas gads)  

Veidojiet katram doktoram atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu 

Maģistri (kopējais skaits)   

Bakalauri (kopējais skaits)   

  

Cita darba pieredze Veidojiet katram amatam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem 

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

 

  

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

Veidojiet katram virzienam  atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu 

Virziena nosaukums Sociālā atmiņa 

Komunikācijas vēsture 

Vispārējā vēsture 

Sociālā vēsture 

Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 

izdevumos 
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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 

Die Musik in der Okkupation. Das musikalische Leben und Schaff en in 

Lettland 1940–1945 // Forschungen zur baltischen Geschichte 7. – Tartu, 2012, S. 

266-270.; [Thomson Reuters Web of science] 
 

  

Zinātniskās publikācijas 

citos anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos 

 

Kopējais publikāciju skaits 48 

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 

Veidojiet katrai publikācijai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem 

datiem  (ir ASV kongresa bibliotēkā) 

K. Zellis. Komentārs. P.Madaičiks. Okupācija: vēsture un vēstures uztvere Polijā.// 

Okupācija, koloborācija, pretošanās: vēsture un vēstures uztvere. Starptautiskās 

konferences materiāli, 2009.gada 27. – 28.okt. Rīgā. Latvijas Vēsturnieku komisijas 

raksti – 26.sēj. – R., Latvijas Okupācijas muzeja biedrība, 2010. 

K.Zellis. Eine Überblickdarstellung zur lettischen Geschichte im Zweiten Weltkrieg aus 

deutscher Feder. // Forschungen zur baltischen Geschichte 5. – Tartu, 2010. 

K.Zellis. Recenzija grām. Polija un 1938. – 1939.gada starptautiskā krīze Eiropā.// Latvijas 

Vēstures Institūta Žurnāls. – 2010 . – Nr. 3. 

K. Zellis. Latviešu vēsturiskuma izpratnes rekonstrukcija nacionālsociālistiskās 

Vācijas okupācijas laikā.// Pēdējais karš: Atmiņas un traumas komunikācija./Red.M. 

Kaprāns,V. Zelče – R., LU SZF SPPI, 2010. 

K.Zellis. Recenz.grāmatai.,Рочко И. Евреи в Латгалии. Исторические очерки.// Latvijas 

Vēstures Institūta Žurnāls. – 2011. –Nr.1. 

K.Zellis. Recenzija par Vācijas vēstures muzeja (DHM) izstādi “Hitlers un vācieši: tautas 

kopiena un noziegumi” ( Hitler und die Deutschen: Volksgemeinschaft und Verbrechen) // 

Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. – 2011. – Nr.1. 

K. Zellis. Latviešu vēsturiskuma izpratnes rekonstrukcija nacionālsociālistiskās 

Vācijas okupācijas laikā.// Pēdējais karš: Atmiņas un traumas komunikācija. Otrais, 

paplašinātais izdevums. /Red.M. Kaprāns,V. Zelče – R., LU SZF SPPI, 2011. 

K.Zellis. 8./9.maijs un tā atspoguļojums vēstures literatūrā.// Karojošā piemiņa. 

16.marts un 9.maijs./ Red.N. Muižnieks, V.Zelča. – R., Zinātne, 2011. 

 

  

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 

K. Зеллис. Русские в Латвии в период нацистской оккупации: между 

пропагандай и дейцтвительностью.// Беларусь i Германiя: Гисторыя i 

сучаснасць. –Выпуск 9.  – Мiнск, 2010. 

K.Zellis. Recenzija grām. Latvijas Kara muzeja gadagrāmata X.// Latvijas Vēstures Institūta 

Žurnāls. – 2010. – Nr.1. 

K.Zellis. Nacionālsociālistiskās Vācijas okupācijas režīma propaganda Latvijā, (1941-

1945): promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai vēstures 

nozarē, apakšnozare: vispārējā vēsture. Propaganda of the occupation regime of 

national socialistic Germany in Latvia, (1941-1945): Summary of the Doctoral Thesis. 

– R.,LU , 2011. 

Zellis.K. Probleme der Geschichte Lettlands. Der I.Kongress der Historiker Lettlands.// 

Zapiski Historycznie. – Tom LXXI – Rok 2011, Zeszyt 4. – Torun, 2011. 

K.Zellis (kopā ar V.Zelči, D.Eglīti). 130. Latviešu strēlnieku korpusa biogrāfijas mets. 

Grām: Kacena V. Kājāmgājējs karā. Latviešu kara stāsti. Rīga, Mansards, 2012. 

K.Zellis. recenzija grām. Klotiņš A. (red.) Mūzika okupācijā. Latvijas mūzikas dzīve un 

jaunrade 1940 -1945. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. – 2012. – Nr.2. 

K.Zellis. Diskusija “Runājot par karu un politiku: Otrā pasaules kara vēsture un atmiņa Latvijā 

un Krievijā” LU Vēstures  un filozofijas fakultātē. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. – 

2012. – Nr.2. 

Зеллис K. Пропаганда нацистской Германии в Прибалтике в 1941-1942 гг. (на 

примере генерального округа «Латвия»).// Bеликая Oтечественная война 1942. 

Год: Исследования, документы, комментарии. -  Москва, Издательство Главного 

архивного управления города Москвы, 2012. 

 

  

Monogrāfijas Veidojiet katrai monogrāfijai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem 

datiem 

Bibliogrāfiskie dati (monogrāfijas 

nosaukums, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 

kods), līdzautori 

K. Zellis (kopā ar I.Lipša, J.Keruss, I.Runce). LU Vēstures un filozofijas fakultātes 

vēsture padomju laikā: Personības, struktūras, idejas (1944-1991). –R., LU 

Akadēmiskais apgāds, 2010. 

 K. Zellis (kopā ar I.Lipša, J.Keruss, I.Runce). LU Vēstures un filozofijas fakultātes 

vēsture padomju laikā: Personības, struktūras, idejas (1944-1991). 2.izdevums. –R., 

LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 

 
  

Mācību un metodiskā 

literatūra 

Veidojiet katrai literatūrai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem 

Bibliogrāfiskie dati (literatūras 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 

kods), līdzautori 
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Citu mācību metodiskie 

materiāli (t.sk. audio, video, 

MOODLE materiāli) 

Veidojiet katram materiālam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem 

datiem 

Gads, materiāla nosaukums, 

izdevējs 

 

  

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences   

Kopējais konferenču skaits 30 
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Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

Veidojiet katrai konferencei atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem 

datiem 

Starptautiska zinātniska konference „Zinātnieka ētika: Latvija, Baltija, Eiropa” 20 -21. 

sept.2012., Rīga, LU. 

LU LVI starptautiska zinātniska konference “Baltijas valstis PSRS sastāvā: no 

poststaļinisma līdz pārbūvei. 1953–1990", Rīga, 2012.gada 19.aprīlis. 

Valsts programmas “Nacionālā identitāte” projekta “Latvijas sociālā atmiņa un 

identitāte” konference “Sociālā atmiņa un lokālā identitāte”. Vidzemes Augstskola, 

Valmiera, 2011.gada 2.decembris 

Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress 

“Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”, sekcija “Latvijas sociālā atmiņa un 

nacionālā identitāte”. LU Sociālo zinātņu fakultāte, Rīga, 2011. gada 25. oktobris. 

Latvijas vēsturnieku I kongresa sekcija “Latvijas sociālā un kultūras vēsture”. Rīga, 

LU Vēstures un filozofijas fakultāte, Rīga, 2011. gada 17. Septembris 

Sanktpēterburgas Hercena pedagoģiskās universitātes Sociālo zinātņu fakultātes 

starptautiskā konference «1941 год в документах и свидетельствах», 

Sanktpēterburga, 2011.gada 25. -26. novembris. 

The 9th Conference on Baltic Studies in Europe at Södertörn University “Transitions, 

Visions an d Beyond”. Södertörn University, Stokholm, 12–15 June, 2011. 

Latvijas Universitātes 69. konferences sekcija “Sociālā atmiņa, identitāte un kultūra” 

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē 2011. gada 11. Februārī 

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XXI zinātniskie lasījumi, 2011.g. 27.-28.janv.  

LU Sociālo zinātņu fakultātes ,Sociālo un politisko pētījumu institūta valsts 

programmas “Nacionālā identitāte”  projekta „Latvijas sociālā atmiņa un identitāte” 

simpozijs „Pēdējais karš. Traumas komunikācija” 2010.g. 17.dec. LU. 

Minskas Valsts Lingvistikas universitātes starptautiskā zinātniskā konference 

„Беларусь i Германия: гiстория i сучаснасць” (Minska, 2010.g.8.aprīlis) 

 

 

Patenti, licences, 

dizainparaugi, 

datorprogrammas, u.c. 

Izņemiet iedaļu, ja tā nav būtiska. Veidojiet katrai vienībai atsevišķu sadaļu, iekopējot 

rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem 

Nosaukums, izdevējs, numurs, 

datums 

 

Eksperta darbība Veidojiet katrai darbībai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem 
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Datums, komisijas/ padomes/ darba 

grupas nosaukums  

2012; LKM,  Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas 

pamatnostādņu 2012.-2018.gadam Rīcības plāna pasākuma nr.3.2.3.2. īstenošana; 

2007. ISEC - vēstures izglītības standarta vidusskolai izstrādes ekspertu komisija 

 
  

Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 

Veidojiet katrai aktivitātei atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem 

Nosaukums (konferences 

orgkomiteja, tml.), tituls 

(priekšsēdētājs, loceklis, u.c.), gads  

 

  

Dalība projektos Veidojiet katram projektam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem 

datiem 

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

Latvijas Zinātnes Padomes finansētais projekts - grants „Ārējais faktors Latvijas 

20.gadsimta vēsturē.” LU Vēstures un filozofijas fakultāte – zin.asistents (no 2004 – 

2006.) 

LU pētnieciskā projekta „Latviešu un cittautiešu faktors Latvijas vēsturē” pētnieks.(no 

2007.- 2008.g.) 

LU pētnieciskā projekta „LU Vēstures un filozofijas fakultātes vēsture padomju 

periodā: personības, struktūras, idejas” –  zin.asistents. (2008. - 2009.) 

Valsts pētījumu programma „Nacionālā identitāte. Latvijas vēsture, sociālā atmiņa un 

identitāte” no 2010.g. 

 
  

Mākslinieciskā darbība  
(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, koncertu, 

festivālu u.c. māksliniecisku 

pasākumu organizēšana) 

Veidojiet katrai darbībai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem 

Nosaukums, norises vieta, datums  
  

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

Veidojiet katrai darbībai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem 

Nosaukums  
(Satversmes sapulce, Senāts, Revīzijas 

komisija, Šķīrējtiesa, Profesoru 

padome, Promocijas padome, u.c.), 

tituls (priekšsēdētājs, vietnieks, 

loceklis,u.c.), periods 

 

  

Neformālās izglītības un 

kursu vadība 

Veidojiet katram kursam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem 

Kursa nosaukums, iestādes 

nosaukums, stundas 
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Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

Veidojiet katrai dalībai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem 

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), nosaukums, 

statuss (priekšsēdētājs, loceklis, 

biedrs, u.t.t.)  

 

  

Profesionālās pilnveides 

kursi/ stažēšanās 

 

Kursi  
(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 

Veidojiet katram kursam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem 

Stažēšanās 
(pilsēta, valsts, iestāde, veicamā 

darbība, periods) 

Veidojiet katrai aktivitātei atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem 

  

Saņemtie apbalvojumi Veidojiet katram apbalvojumam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem 

datiem 

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 

numurs, datums 

 

  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 

 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Valoda 
vācu 

 
DE C1  C2  B2  C1  B2 

Valoda  EN

G 
B2  C1  A2  B1  B1 

Angļu   RU

S 
C2  C2  C2  C2  C1 

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

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

Par izsniedzamās studiju programmas apgūšanu izsniedzamā diploma pielikuma paraugs 
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3.pielikums 

Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja studiju programmu likvidē, pieteicējs nodrošinās 

studējošajiem iespēju turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā vai citā augstskolā 
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4. pielikums  

4. Studējošo, absolventu, darba devēju aptauju materiāli 

   4.1. Noteikumi par studējošo aptaujas organizēšanu Rēzeknes Augstskolā  

APSTIPRINU: 

RA Studiju prorektore 

_______________________A.Juško-Štekele 

Rēzekne, 2009.gada 27.novembrī 

 

NOTEIKUMI PAR STUDĒJOŠO  APTAUJU  ORGANIZĒŠANU 

 Sākot ar 2010.gada janvāri, studējošo aptaujas organizēt pēc šāda principa: 

1. Aptaujas tiek numurētas: 

 Aptaujas anketa Nr.1 – par studiju procesa organizēšanu katrā studiju programmā, 

katrā studiju kursā katra semestra beigās ( rudens semestrī līdz 31.janvārim, 

pavasara semestrī līdz 30.jūnijam); 

 Aptaujas anketa Nr.2 – par studiju programmas apguvi pēdējā semestra beigās; 

 Aptaujas anketa Nr.3 – pēc studiju kursa apguves katra studiju kursa docētājs pēc 

saviem ieskatiem (izvēlas jautājumus informācijas iegūšanai);  

 Aptaujas anketa Nr.4 – par studiju programmas realizāciju, ja ir radusies 

nepieciešamība papildus informācijas iegūšanai; 

 Aptaujas anketa Nr.5 – par studiju kvalitātes jautājumiem ekspresaptaujas organizē 

Studiju daļa. 

2. Aptauju (1. un 2. anketa) iegūtos rezultātus apkopo mēneša laikā un iesniedz Studiju daļā. 

Par aptauju organizēšanu ir atbildīgi fakultāšu dekāni. 

3. Aptauju (3.anketa) rezultātus docētājs apkopo mēneša laikā. Līdz nākošajai studiju 

programmas akreditācijai tie glabājas katedrā, kura organizē attiecīgās studiju programmas 

realizāciju.  

4. Aptauju (4.anketa) rezultātus apkopo attiecīgajā fakultātē.  

5. Aptauju (5.anketa) rezultātus apkopo Studiju daļa. 

 

Sagatavoja Studiju daļas vadītāja                              

A. Kazinika 
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4.2. Studējošo aptauju anketu paraugi 

RĒZEKNES AUGSTSKOLAS STUDENTU APTAUJAS 

A N K E T A Nr. 1 

Cienījamais student! 

Šīs anketas mērķis ir noskaidrot Jūsu viedokli par studiju procesa organizēšanu, tā kvalitāti 

un ar to saistītiem jautājumiem. 

 Anketa ir anonīma. Atbildes tiks izmantotas katra studiju kursa un docētāja novērtējuma 

statistisko datu veidošanai, analīzei. 

Pamatojoties uz anketēšanas rezultātiem, tiks izstrādāti pasākumi studiju procesa kvalitātes 

uzlabošanai. 

 Ļoti ceram uz Jūsu atsaucību un objektivitāti.  

Studiju gads:___________________________________________________ 

Semestris:______________________________________________________ 

Fakultāte:______________________________________________________ 

Studiju programma:______________________________________________ 

Kurss:__________________________________________________________ 

Studiju forma:____________________________________________________ 

Programmas direktors:____________________________________________ 

 

1. Novērtējiet šī semestra laikā apgūtos studiju kursus un pasniegšanas līmeni.  

Katrs studiju kurss tiek vērtēts: 

 5 - ļoti svarīgs 

4 - svarīgs 

3 - vidēji svarīgs 

2 - mazsvarīgs 

1 - nav vajadzīgs 

Katra studiju kursa pasniegšanas līmenis tiek vērtēts: 

5 - ļoti augsts 

4 - augsts 

3 - vidējs 

2 - zems 

1 - ļoti zems 
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Nr. 

p.k. 

Studiju kursa  

nosaukums 

Studiju kursa 

svarīgums 

Studiju kursa 

pasniegšanas 

līmenis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

 

 

2. Vai Jūs apmierina studiju programma, kuru esat izvēlējies? 

 Pilnīgi apmierina 

 Apmierina 

 Daļēji apmierina 

 Neapmierina, jo _______________________________________ 

 Pilnīgi neapmierina, nevēlos studēt šajā studiju programmā 

3. Kā jūs vērtējat studiju procesa plānošanu šajā studiju programmā? 

 Labi sastādīts nodarbību grafiks 

 Neapmierina sastādītais nodarbību grafiks, jo ___________________ 

 Plānveidīga patstāvīgā darba organizēšana 

 Nesabalansēts, apjomīgs patstāvīgais darbs 

 Savs komentārs ____________________________________________ 

4. Cik stundu nedēļā vidēji Jūs veltāt patstāvīgajam darbam? 

 __________________________________ 

5. Vai ir pietiekams izvēles kursu piedāvājums? 
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 Jā 

 Nē 

 Savs komentārs ____________________________________________ 

6. Vai Jūsu izvēlētajā studiju programmā ir pietiekams studiju procesa nodrošinājums ar 

mācību literatūru un citiem mācību metodiskajiem līdzekļiem? 

 Jā 

 Nē, ________________________________________________ 

 To papildus neizmantoju 

 Neesmu par to informēts 

 Savs komentārs ____________________________________________ 

7. Vai Jūs studiju procesā izmantojat elektroniskos resursus? 

 Jā 

 Nē 

 Savs komentārs ____________________________________________ 

8. Vai ir iespējams apgūt studiju kursus/to daļas  elektroniski? 

 Jā (nosaukt studiju kursus vai docētāju uzvārdus) _________________ 

_________________________________________________________ 

 Nē 

9. Kā Jūs vērtējat informācijas  iegūšanu par studiju procesu fakultātē? 

 Ir pietiekams 

 Nav pietiekams 

 Savs komentārs ____________________________________________ 

 

Paldies par sniegto informāciju! 
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RĒZEKNES AUGSTSKOLAS STUDENTU APTAUJAS 

A N K E T A Nr.2 

Cienījamais student! 

 Šīs anketas mērķis ir noskaidrot Jūsu viedokli par izvēlētās studiju programmas kvalitāti un 

ar to saistītiem jautājumiem! 

 Anketa ir anonīma. Atbildes tiks izmantotas studiju programmas novērtējuma analīzei. 

Pamatojoties uz anketēšanas rezultātiem, tiks izstrādāti pasākumi studiju programmas kvalitātes 

uzlabošanai. 

Ļoti ceram uz Jūsu atsaucību un objektivitāti. 

Studiju gads     ________________________________________________________ 

Fakultāte _____________________________________________________________ 

Studiju programma _____________________________________________________ 

Programmas direktors __________________________________________________ 

Skaidrojums: Aizpildot tabulu, Jums pieņemamo variantu atzīmējiet ar – X 

 

Nr. 

p.k 

Jautājums Pilnībā 

apmieri- 

na 

Apmie- 

rina 

Neap- 

mierina 

Plnīgi 

Neap- 

mierina 

Nevaru 

pateikt 

1. Studiju kursu piedāvājums studiju 

programmā 

     

2. Studiju programmā noteiktais 

obligātās  daļas kursu saturs 

     

3. Izvēles iespējas starp  izvēles daļas  

kursiem 

     

4. Izvēles iespējas starp brīvās izvēles 

daļas kursiem 

     

 

Nr. 

p.k 

Jautājums Pilnībā 

apmieri- 

na 

Apmie- 

rina 

Neap- 

mierina 

Plnīgi 

Neap- 

mierina 

Nevaru 

pateikt 

5. Piedāvātās iespējas attīstīt 

pētnieciskās/profesionālās prasmes 
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un iemaņas 

6. Iegūtās prasmes efektīvi pielietot 

Informāciju tehnoloģijas 

     

7. Iegūtās prasmes strādāt ar 

informāciju (izvērtē, analizēt to) 

     

8. Iegūtās prasmes izklāstīt informāciju 

diskutēt un pamatot viedokli 

     

9. Iespējas apgūt attiecīgajā nozarē 

apgūt terminoloģiju svešvalodā 

     

10. Iespējas studiju kursus apgūt 

elektroniski 

     

11. Fakultātes personāla attieksme pret 

studentiem 

     

12. Sadarbība ar studiju kursu 

docētājiem 

     

13. RA piedāvātās iespējas izmantot 

informāciju tehnoloģijas 

     

14. Nodrošinājums ar mācību un 

zinātniski pētniecisko literatūru 

     

15. Materiāli-tehniskais nodrošinājums 

(telpas, mācību līdzekļi u.c.) 

     

  Noteikt 

jā 

Drīzāk 

jā 

Drīzāk 

nē 

Noteikti 

nē 

Nevaru 

pateikt 

16. Vai Jūs plānojat pēc šīs studiju 

programmas apguves strādāt 

atbilstoši iegūtajai izglītībai? 

     

 

Paldies par sniegto informāciju! 

 

 

 

 



215 
 

4.3. Darba devēju aptaujas anketas paraugs  

        Studiju programmas direktora aptauja  par Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā bakalaura 

studiju programmas “Vēsture” absolventu –  speciālistu  zināšanām, prasmēm  un  profesionālo 

kompetenci 

Zināšanas, prasmes,  

Kompetences 

Ļoti augsts 
 

 

Augsts Apmierinošs 
 

Zems 
 

Ļoti zems 
 

Nevaru  

novērtēt 

Intereses un zināšanas 

vēsturē un kultūras 

vēsturē 

      

Atvērtība inovācijām un 

jaunu darba uzdevumu 

veikšanai 

      

Lietotāju, apmeklētāju 

apkalpošana 
      

Darbs ar elektronisko 

katalogu un 

datubāzēm 

      

Darbs ar fondu/ 

krājuma materiāliem 
      

Inovāciju un jaunu 

sadarbības ar sabiedrību 

formu/ pakalpojumu 

ieviešana 

      

Komunikācijas 

prasmes, saskarsme ar 

kolēģiem 

      

Atbildība par 

uzticētajiem 

pienākumiem, prasme 

strādāt patstāvīgi 

      

Prasme prezentēt un 

argumentēt savu 

viedokli 

      

Spēja plānot un 

organizēt darba laiku 
      

Nozares normatīvo 

dokumentu pārzināšana 
      

Projektu izstrāde un 

vadība 
      

Vēlme apgūt jaunas 

zināšanas un pielietot 

tās praksē (kursu 

apmeklēšana, tālākās 

studijas) 

      

Svešvalodu zināšanas       
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Datorprasme  

 

     

Citas (kādas?)       

 

1. Kādas ir svarīgākās prasības, kas tiek izvirzītas, pieņemot darbā jaunus darbiniekus Jūsu 

vadītajā institūcijā? 

 

2. Kam, jūsuprāt, jāpievērš lielāka vērība jauno vēsturnieku lietišķo prasmju nodrošināšanā 

augstskolas studiju procesā?  
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RĒZEKNES AUGSTSKOLAS STUDENTU APTAUJAS 

A N K E T A Nr. 1 

Cienījamais student! 

Šīs anketas mērķis ir noskaidrot Jūsu viedokli par studiju procesa organizēšanu, tā kvalitāti 

un ar to saistītiem jautājumiem. 

 Anketa ir anonīma. Atbildes tiks izmantotas katra studiju kursa un docētāja novērtējuma 

statistisko datu veidošanai, analīzei. 

Pamatojoties uz anketēšanas rezultātiem, tiks izstrādāti pasākumi studiju procesa kvalitātes 

uzlabošanai. 

 Ļoti ceram uz Jūsu atsaucību un objektivitāti.  

Studiju gads:___________________________________________________ 

Semestris:______________________________________________________ 

Fakultāte:______________________________________________________ 

Studiju programma:______________________________________________ 

Kurss:__________________________________________________________ 

Studiju forma:____________________________________________________ 

Programmas direktors:____________________________________________ 

 

1. Novērtējiet šī semestra laikā apgūtos studiju kursus un pasniegšanas līmeni.  

Katrs studiju kurss tiek vērtēts: 

 5 - ļoti svarīgs 

4 - svarīgs 

3 - vidēji svarīgs 

2 - mazsvarīgs 

1 - nav vajadzīgs 

Katra studiju kursa pasniegšanas līmenis tiek vērtēts: 

5 - ļoti augsts 

4 - augsts 

3 - vidējs 

2 - zems 

1 - ļoti zems 
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Nr. 

p.k. 

Studiju kursa  

nosaukums 

Studiju kursa 

svarīgums 

Studiju kursa 

pasniegšanas 

līmenis 

1.  Ievads vēstures zinātnē   

2.  Arheoloģija un etnogrāfija   

3.  Aizvēsture un seno  laiku  vēsture   

4.  Latvijas vēsture I   

5.  Vēstures palīgzinātnes   

6.  Avotmācība   

7.  Sociālā atmiņa vēsturē   

8.  Profesionālā angļu valoda   

9.  * Sports –  (ārpus KP)   

10.  * Civilā aizsardzība (ārpus KP)   

 

 

2. Vai Jūs apmierina studiju programma, kuru esat izvēlējies? 

 Pilnīgi apmierina 

 Apmierina 

 Daļēji apmierina 

 Neapmierina, jo _______________________________________ 

 Pilnīgi neapmierina, nevēlos studēt šajā studiju programmā 

3. Kā jūs vērtējat studiju procesa plānošanu šajā studiju programmā? 

 Labi sastādīts nodarbību grafiks 

 Neapmierina sastādītais nodarbību grafiks, jo ___________________ 

 Plānveidīga patstāvīgā darba organizēšana 

 Nesabalansēts, apjomīgs patstāvīgais darbs 

 Savs komentārs ____________________________________________ 

4. Cik stundu nedēļā vidēji Jūs veltāt patstāvīgajam darbam? 

 __________________________________ 

5. Vai ir pietiekams izvēles kursu piedāvājums? 

 Jā 
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 Nē 

 Savs komentārs ____________________________________________ 

6. Vai Jūsu izvēlētajā studiju programmā ir pietiekams studiju procesa nodrošinājums ar 

mācību literatūru un citiem mācību metodiskajiem līdzekļiem? 

 Jā 

 Nē, ________________________________________________ 

 To papildus neizmantoju 

 Neesmu par to informēts 

 Savs komentārs ____________________________________________ 

7. Vai Jūs studiju procesā izmantojat elektroniskos resursus? 

 Jā 

 Nē 

 Savs komentārs ____________________________________________ 

8. Vai ir iespējams apgūt studiju kursus/to daļas  elektroniski? 

 Jā (nosaukt studiju kursus vai docētāju uzvārdus) _________________ 

_________________________________________________________ 

 Nē 

9. Kā Jūs vērtējat informācijas  iegūšanu par studiju procesu fakultātē? 

 Ir pietiekams 

 Nav pietiekams 

 Savs komentārs ____________________________________________ 

 

Paldies par sniegto informāciju! 
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RĒZEKNES AUGSTSKOLAS STUDENTU APTAUJAS 

A N K E T A Nr. 1 

Cienījamais student! 

Šīs anketas mērķis ir noskaidrot Jūsu viedokli par studiju procesa organizēšanu, tā kvalitāti 

un ar to saistītiem jautājumiem. 

 Anketa ir anonīma. Atbildes tiks izmantotas katra studiju kursa un docētāja novērtējuma 

statistisko datu veidošanai, analīzei. 

Pamatojoties uz anketēšanas rezultātiem, tiks izstrādāti pasākumi studiju procesa kvalitātes 

uzlabošanai. 

 Ļoti ceram uz Jūsu atsaucību un objektivitāti.  

Studiju gads:___________________________________________________ 

Semestris:______________________________________________________ 

Fakultāte:______________________________________________________ 

Studiju programma:______________________________________________ 

Kurss:__________________________________________________________ 

Studiju forma:____________________________________________________ 

Programmas direktors:____________________________________________ 

 

10. Novērtējiet šī semestra laikā apgūtos studiju kursus un pasniegšanas līmeni.  

Katrs studiju kurss tiek vērtēts: 

 5 - ļoti svarīgs 

4 - svarīgs 

3 - vidēji svarīgs 

3 - mazsvarīgs 

2 - nav vajadzīgs 

Katra studiju kursa pasniegšanas līmenis tiek vērtēts: 

5 - ļoti augsts 

4 - augsts 

3 - vidējs 

2 - zems 

1 - ļoti zems 
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Nr. 

p.k. 

Studiju kursa  

nosaukums 

Studiju kursa 

svarīgums 

Studiju kursa 

pasniegšanas 

līmenis 

1. Jauno  laiku  vēsture I   

2. Filosofijas vēsture   

3. Kultūras vēsture I   

4. Prese kā vēstures avots   

5. Arhīvs kultūrvēsturiskā vidē   

6. Kultūra laikmeta simbolos un zīmēs     

7. Lietvedība   

8. Mitoloģija un folklora   

 

 

11. Vai Jūs apmierina studiju programma, kuru esat izvēlējies? 

 Pilnīgi apmierina 

 Apmierina 

 Daļēji apmierina 

 Neapmierina, jo _______________________________________ 

 Pilnīgi neapmierina, nevēlos studēt šajā studiju programmā 

12. Kā jūs vērtējat studiju procesa plānošanu šajā studiju programmā? 

 Labi sastādīts nodarbību grafiks 

 Neapmierina sastādītais nodarbību grafiks, jo ___________________ 

 Plānveidīga patstāvīgā darba organizēšana 

 Nesabalansēts, apjomīgs patstāvīgais darbs 

 Savs komentārs ____________________________________________ 

13. Cik stundu nedēļā vidēji Jūs veltāt patstāvīgajam darbam? 

 __________________________________ 

14. Vai ir pietiekams izvēles kursu piedāvājums? 

 Jā 

 Nē 

 Savs komentārs ____________________________________________ 
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15. Vai Jūsu izvēlētajā studiju programmā ir pietiekams studiju procesa nodrošinājums ar 

mācību literatūru un citiem mācību metodiskajiem līdzekļiem? 

 Jā 

 Nē, ________________________________________________ 

 To papildus neizmantoju 

 Neesmu par to informēts 

 Savs komentārs ____________________________________________ 

16. Vai Jūs studiju procesā izmantojat elektroniskos resursus? 

 Jā 

 Nē 

 Savs komentārs ____________________________________________ 

17. Vai ir iespējams apgūt studiju kursus/to daļas  elektroniski? 

 Jā (nosaukt studiju kursus vai docētāju uzvārdus) _________________ 

_________________________________________________________ 

 Nē 

18. Kā Jūs vērtējat informācijas  iegūšanu par studiju procesu fakultātē? 

 Ir pietiekams 

 Nav pietiekams 

 Savs komentārs ____________________________________________ 

 

Paldies par sniegto informāciju! 
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RĒZEKNES AUGSTSKOLAS STUDENTU APTAUJAS 

A N K E T A Nr. 1 

Cienījamais student! 

Šīs anketas mērķis ir noskaidrot Jūsu viedokli par studiju procesa organizēšanu, tā kvalitāti 

un ar to saistītiem jautājumiem. 

 Anketa ir anonīma. Atbildes tiks izmantotas katra studiju kursa un docētāja novērtējuma 

statistisko datu veidošanai, analīzei. 

Pamatojoties uz anketēšanas rezultātiem, tiks izstrādāti pasākumi studiju procesa kvalitātes 

uzlabošanai. 

 Ļoti ceram uz Jūsu atsaucību un objektivitāti.  

Studiju gads:___________________________________________________ 

Semestris:______________________________________________________ 

Fakultāte:______________________________________________________ 

Studiju programma:______________________________________________ 

Kurss:__________________________________________________________ 

Studiju forma:____________________________________________________ 

Programmas direktors:____________________________________________ 

 

19. Novērtējiet šī semestra laikā apgūtos studiju kursus un pasniegšanas līmeni.  

Katrs studiju kurss tiek vērtēts: 

 5 - ļoti svarīgs 

4 - svarīgs 

3 - vidēji svarīgs 

4 - mazsvarīgs 

3 - nav vajadzīgs 

Katra studiju kursa pasniegšanas līmenis tiek vērtēts: 

5 - ļoti augsts 

4 - augsts 

3 - vidējs 

2 - zems 

1 - ļoti zems 
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Nr. 

p.k. 

Studiju kursa  

nosaukums 

Studiju kursa 

svarīgums 

Studiju kursa 

pasniegšanas 

līmenis 

1. Historiogrāfija   

2. Jaunāko laiku vēsture I   

3. Ievads kultūras teorijā   

4. Reliģiju vēsture   

5. Mākslas vēsture   

6. Arhīvniecība (1KP)  

un arhīvniecības prakse (2KP)* 

  

7. Muzejs un  sabiedrība    

8. Profesionālā angļu valoda   

 

 

20. Vai Jūs apmierina studiju programma, kuru esat izvēlējies? 

 Pilnīgi apmierina 

 Apmierina 

 Daļēji apmierina 

 Neapmierina, jo _______________________________________ 

 Pilnīgi neapmierina, nevēlos studēt šajā studiju programmā 

21. Kā jūs vērtējat studiju procesa plānošanu šajā studiju programmā? 

 Labi sastādīts nodarbību grafiks 

 Neapmierina sastādītais nodarbību grafiks, jo ___________________ 

 Plānveidīga patstāvīgā darba organizēšana 

 Nesabalansēts, apjomīgs patstāvīgais darbs 

 Savs komentārs ____________________________________________ 

22. Cik stundu nedēļā vidēji Jūs veltāt patstāvīgajam darbam? 

 __________________________________ 

23. Vai ir pietiekams izvēles kursu piedāvājums? 

 Jā 

 Nē 
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 Savs komentārs ____________________________________________ 

24. Vai Jūsu izvēlētajā studiju programmā ir pietiekams studiju procesa nodrošinājums ar 

mācību literatūru un citiem mācību metodiskajiem līdzekļiem? 

 Jā 

 Nē, ________________________________________________ 

 To papildus neizmantoju 

 Neesmu par to informēts 

 Savs komentārs ____________________________________________ 

25. Vai Jūs studiju procesā izmantojat elektroniskos resursus? 

 Jā 

 Nē 

 Savs komentārs ____________________________________________ 

26. Vai ir iespējams apgūt studiju kursus/to daļas  elektroniski? 

 Jā (nosaukt studiju kursus vai docētāju uzvārdus) _________________ 

_________________________________________________________ 

 Nē 

27. Kā Jūs vērtējat informācijas  iegūšanu par studiju procesu fakultātē? 

 Ir pietiekams 

 Nav pietiekams 

 Savs komentārs ____________________________________________ 

 

Paldies par sniegto informāciju 
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RĒZEKNES AUGSTSKOLAS STUDENTU APTAUJAS 

A N K E T A Nr.2 

Cienījamais student! 

 Šīs anketas mērķis ir noskaidrot Jūsu viedokli par izvēlētās studiju programmas kvalitāti un 

ar to saistītiem jautājumiem! 

 Anketa ir anonīma. Atbildes tiks izmantotas studiju programmas novērtējuma analīzei. 

Pamatojoties uz anketēšanas rezultātiem, tiks izstrādāti pasākumi studiju programmas kvalitātes 

uzlabošanai. 

Ļoti ceram uz Jūsu atsaucību un objektivitāti. 

Studiju gads     ________________________________________________________ 

Fakultāte _____________________________________________________________ 

Studiju programma _____________________________________________________ 

Programmas direktors __________________________________________________ 

Skaidrojums: Aizpildot tabulu, Jums pieņemamo variantu atzīmējiet ar – X 

 

Nr. 

p.k 

Jautājums Pilnībā 

apmieri- 

na 

Apmie- 

rina 

Neap- 

mierina 

Plnīgi 

Neap- 

mierina 

Nevaru 

pateikt 

1. Studiju kursu piedāvājums studiju 

programmā 

     

2. Studiju programmā noteiktais 

obligātās  daļas kursu saturs 

     

3. Izvēles iespējas starp  izvēles daļas  

kursiem 

     

4. Izvēles iespējas starp brīvās izvēles 

daļas kursiem 

     

5. Piedāvātās iespējas attīstīt 

pētnieciskās/profesionālās prasmes 

un iemaņas 

     

6. Iegūtās prasmes efektīvi pielietot 

Informāciju tehnoloģijas 
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7. Iegūtās prasmes strādāt ar 

informāciju (izvērtē, analizēt to) 

     

8. Iegūtās prasmes izklāstīt informāciju 

diskutēt un pamatot viedokli 

     

9. Iespējas apgūt attiecīgajā nozarē 

apgūt terminoloģiju svešvalodā 

     

10. Iespējas studiju kursus apgūt 

elektroniski 

     

11. Fakultātes personāla attieksme pret 

studentiem 

     

12. Sadarbība ar studiju kursu 

docētājiem 

     

13. RA piedāvātās iespējas izmantot 

informāciju tehnoloģijas 

     

14. Nodrošinājums ar mācību un 

zinātniski pētniecisko literatūru 

     

15. Materiāli-tehniskais nodrošinājums 

(telpas, mācību līdzekļi u.c.) 

     

  Noteikt 

jā 

Drīzāk 

jā 

Drīzāk 

nē 

Noteikti 

nē 

Nevaru 

pateikt 

16. Vai Jūs plānojat pēc šīs studiju 

programmas apguves strādāt 

atbilstoši iegūtajai izglītībai? 

     

 

Paldies par sniegto informāciju! 
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5. pielikums 

 

5.1.  Arhīva prakses līguma paraugs  
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5.2. Muzeja prakses līgumu paraugi 
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5.3. Metodiskie norādījumi par muzeja praksi  

 

Apstiprināts 

Vēstures un filosofijas katedras sēdē 06.10.2004. 

Protokols Nr. 2 

Katedras vadītāja: V. Čakša 

 

Rēzeknes Augstskola 

Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte 

Vēstures un filosofijas katedra 

Metodiskie norādījumi par MUZEJA PRAKSI akadēmiskā  

bakalaura studiju programmas „Vēsture” studējošajiem 

Izstrādājusi lektore Silvija Ribakova 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Viena no vēstures specialitātes studiju programmas realizācijas iespējām ir darbs muzejā, kur 

var iegūt materiālus gan studiju kursu padziļinātai apgūšanai, gan studiju darbu un bakalaura 

darbu izstrādei. 

1.2. Muzeja prakse ir kā praktisks noslēgums kursam „Muzejmācība un muzeja prakse”. Muzeja 

darba iemaņas var atvieglot absolventa iekārtošanos darbā.2 

 

2. Muzeja prakses mērķi: 
      Iepazīstināt studentus ar muzeju kā politiskās, sociālekonomiskās un kultūras vēstures specifisku avotu 

krātuvi un tā lomu pētniecības darbā, kā arī vēsturisko zināšanu propagandā un sabiedrības izglītošanā. 

      Dot iespēju studentiem iegūt elementāras muzeja darba iemaņas un rosināt interesi par zinātniski 
pētniecisko darbu. 

 

3. Muzeja prakses uzdevumi 

 

3.1. Iepazīties ar muzeja profilu un darba specifiku, tā darba organizāciju, krājumu un 

ekspozīcijām muzejā. 

3.2. Iegūt prasmes plānot, organizēt un izvērtēt vēsturnieka (novadpētnieka) darba procesu 

muzejā. 

3.3. Praksē aprobēt studiju kursa apguves laikā iegūtās teorētiskās zināšanas, prasmes un 

iemaņas. 

4. Muzeja prakses organizācija 

 

4.1.Muzeja prakses ilgums ir divas nedēļas, apjoms – divi kredītpunkti (80 stundas), tā notiek 

ceturtā semestra beigās.  

4.2.Prakses vietu students var brīvi izvēlēties jebkurā valsts akreditētā Latvijas/ārvalstu muzejā, 

kurā ir vēstures nodaļa un kur prakses vadītājs ir ar vismaz piecu gadu darba stāžu. Izņēmuma 
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gadījumā praksi var iziet arī atsevišķu kultūras, mākslas, tehnikas u.c. nozaru muzejā, taču 

ievērojot noteikumu par prakses vadītāja darba stāžu. 

4.3. Praksi organizē studiju kursa „Muzejmācība un muzeja prakse” docētājs vai arī par prakses 

vietu vienojas students, par to savlaicīgi informējot studiju kursa docētāju.  

4.4. Par prakses mērķi, uzdevumiem, gaitu un atskaitēm studentus informē studiju kursa 

„Muzejmācība un muzeja prakse” docētājs. 

 

5. Muzeja prakses norise 

5.1. Muzeja praksi sāk ar prakses ievadsemināru teorētiskā studiju kursa noslēgumā, kura 

docētājs izskaidro prakses uzdevumus un atskaites prasības. 

5.2.Prakses sākumā notiek organizatoriska sapulce tiešajā prakses vietā (ja praksi vienkopus 

iziet visa grupa), kurā studenti iepazīstas ar muzeju, tā iekšējiem kārtības noteikumiem, 

ekspozīcijām, krājumu, darbiniekiem  un tradīcijām, kā arī ar veicamā darba saturu un formām. 

5.3. Darbs dažādās muzeju nodaļās. Vēlams iespēju robežās pastrādāt visās muzeja nodaļās, lai 

apgūtu krājuma darba, zinātniskās izpētes, zinātniski izglītojošā un ekspozīciju darba iemaņas. 

 

6. Prakses metodiskais nodrošinājums 

6.1. Studiju kursa laikā apgūtā teorija 

6.2. Prakses ievasseminārs 

6..3. Metodiskie norādījumi par prakses norisi 

6.4. Konsultācijas ar studiju kursa docētāju un prakses vadītāju 

 

7. Studentam izvirzītās prasības 

7.1. Iepazīties ar muzeja struktūrvienībām, dokumentāciju 

7.2.Vērot muzeja darba principus un mehānismu 

7.3. Praktizēties muzeja speciālista darbā 

7.4. Sadarboties ar studiju kursa docētāju un prakses vadītāju, lai veicinātu prakses procesa 

pilnveidi 

7.5.Veikt prakses pašnovērtējumu un sagatavot prakses norises dokumentāciju 

7.6.Sagatavot prakses atskaites prezentāciju 

 

8.Atskaite par praksi un prakses vērtējums 

8.1.Pēc prakse beigām studentam jāiesniedz reģistrēšanai katedrā: 

1) prakses dienasgrāmata un prakse pašnovērtējums, ietverot katrā dienā veikto darbu 

raksturojumu, apjomu, kā arī subjektīvo vērtējumu par prakses lietderību un aktualitāti; 

2) muzeja direktora un prakses vadītāja parakstītu atzinumu par studenta darbu prakses laikā un 

tā novērtējumu 10 ballu sistēmā. 

8.2. Prakses galīgo novērtēšanu veic studiju kursa „Muzejmācība un muzeja prakse” docētājs, 

summējot prakses noslēguma seminārā: 

 1) teorētiskās daļas apguves vērtējumus, 

2) muzeja izsniegtā atzinuma vērtējumu,  

3) prakses dokumentācijas atbilstību metodiskajiem norādījumiem, 

4) studenta sagatavoto prakse norises prezentācijas vērtējumu. 
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5.4. Arhīva prakses programma 

Apstiprināts 

Humanitāro zinātņu katedras sēdē 06.09.2011. 

Protokols Nr. 1 

Katedras vadītāja: I. Šuplinska 

 

Rēzeknes Augstskola 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma „VĒSTURE” 

ARHĪVA PRAKSES PROGRAMMA 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

Arhīvu likuma (11.02.2010.) mērķis ir nodrošināt nacionālā dokumentārā mantojuma veidošanu, 

uzkrāšanu, izvērtēšanu, saglabāšanu, pieejamību un izmantošanu, īstenojot atbilstošu dokumentu 

un arhīvu pārvaldību. Likums attiecas uz ikvienu institūciju, kā arī šajā likumā noteiktajos 

gadījumos – uz privātpersonām, kuru īpašumā ir dokumenti ar arhīvisko vērtību. 

 

2. Prakses norises vieta 

Arhīva prakse norit Latvijas Nacionālā arhīva Rēzeknes zonālajā valsts arhīvā (turpmāk LNA 

RZVA) vai citā studenta izvēlētā valsts arhīva struktūrvienībā. 

 

Praktiskās nodarbības (noteiktu uzdevumu veikšana studiju laikā iegūto teorētisko zināšanu 

arhīvniecībā pielietošanā praksē). Prakse nosaka uzdevumus: iepazīšanās ar dokumentu uzkrāšanas, 

saglabāšanas, uzskaites un izmantošanas kārtību, dokumentu izvērtēšanu, aprakstīšanu u.c. :  

 

1.nedēļa 

 

1. Iepazīšanās ar darba aizsardzības noteikumiem arhīvā, līguma par praksi noslēgšana ar LNA 

RZVA, iepazīšanās ar metodiskajiem norādījumiem par praksi un arhīva darba specifiku. 

2. Iepazīšanās ar arhīva dokumentu uzskaiti, normatīvajiem aktiem. 

 

3. Lietu nomenklatūras sastādīšana. Pamatojoties uz lietu paraugnomenklatūru, izveidot 

institūcijas individuālo lietu nomenklatūru (lietu sarakstu). 
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4. Pastāvīgi glabājamo un ilgstoši glabājamo (t. sk. personālsastāva) lietu aprakstīšana: 

dokumentu izvērtēšana, lietu noformēšana, lietu aprakstu, vēsturiskās izziņas un tās 

turpinājumu sastādīšana, akta par dokumentu atlasi iznīcināšanai sastādīšana. 

Veikt lietu sistematizāciju atbilstoši glabāšanas termiņiem, apgūt lietu iešūšanas prasmi, veikt lietu 

iešūšanu, lietu noformēšanu, sastādīt lietu aprakstus, vēsturisko izziņu vai vēsturiskās izziņas 

turpinājumu, iepazīties ar dokumentu atlasi iznīcināšanai.  

 

2.nedēļa 

 

1. Iepazīšanās ar dokumentu saglabāšanu dokumentu glabātavās un kartotēku. Veikt kartīšu 

aizpildīšanu. 

2. Veikt noteikta fonda lietu esības un fiziskā stāvokļa pārbaudi. Piedalīšanās pie dokumentu 

pieņemšanas valsts glabāšanā. 

3. Dokumentu izmantošana, izziņu sagatavošana: izskatīt juridiskās vai fiziskās personas 

iesniegumu, reģistrēt to, sagatavot izziņu pamatojoties uz lietu aprakstiem, sameklēt 

glabātavā izziņas sagatavošanai nepieciešamās lietas, iepazīties ar lietu izsniegšanas un 

atlikšanas kārtību glabātavā, nodrukāt arhīva izziņu noformējot atbilstoši pastāvošajām 

prasībām. 

Prakses laikā tiek stādīta dienasgrāmata, kurā students fiksē veicamos uzdevumus. Uz ieskaiti 

sagatavo prakses atskaiti un pievieno dienasgrāmatu. 

Prakses atskaiti students raksta individuāli,  raksturo prakses vietu, norāda prakses mērķi un 

uzdevumus, analizē vai apraksta paredzēto uzdevumu izpildi, konstatē problēmas,  izsaka savus 

novērojumus un sniedz ieteikumus arhīva darbā, izsaka novitāti. 

Prakses atskaites gatavošanai izmanto normatīvos dokumentus (statūtus, nolikumus, Arhīvu 

likumu, Ministru kabineta noteikumus u.c.). Izmanto LNA mājas lapu www.arhivi.gov.lv un 

citus informācijas avotus. 

 

 

 

 

 

 

http://www.arhivi.gov.lv/
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5.5.  Mutvārdu ekspedīcijas metodiskie norādījumi 

Apstiprināts 

Humanitāro zinātņu katedras sēdē 06.04.2013. 

Protokols Nr. 7 

Katedras vadītāja:  I. Šuplinska 

 

Rēzeknes Augstskola 

Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte 

Humanitāro zinātņu katedra 

akadēmiskā  

bakalaura studiju programmas „Vēsture”  

Mutvārdu vēstures ekspedīcijas metodiskie norādījumi   

Izstrādājusi vieslektore Valda Čakša 

 

Kredītpunkti 

 

1 

ECTS kredītpunkti 1,5 

Zinātnes nozare Vēsture 

Zinātnes apakšnozare Mutvārdu vēsture 

Kursa līmenis (kuram studiju gadam paredzēts) 1 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 40 

 

 Vispārīgie noteikumi 

        Līdzās oficiālajai vēsturei aizvien ir pastāvējusi nerakstītā vēsture, kas izplatās starp cilvēkiem, 

kuri cits citam uzticas. Tomēr ne katrs cilvēks, kurš var sniegt tautas dzīvei nozīmīgu liecību, raksta 

atmiņas. Tāpēc arī vēstures studentiem ir jāmeklē cilvēki, kuriem ir savs dzīves vērojums, neizteikts 

un neuzklausīts dzīvesstāsts un kuri to neuzskata tikai par savu privāto lietu. Mutvārdu vēsture pēta 

cilvēku dzīvesveidu, attieksmes, uzskatus, vērtības, izjūtas un pārdzīvojumus. Izteiksmīgs avots 

vēstures pētījumiem ir dzīvesstāsts, intervija, aptauja, autobiogrāfija u.c. personīgie dokumenti. 

Pētnieki, ierakstot stāstus diktofonā, tajos klausoties, gūst priekšstatu par konkrētas vietas reālajiem 

dzīves apstākļiem, par iedzīvotāju sastāvu, raksturiem, paradumiem, cilvēciskajām īpašībām un 

attieksmēm ar apkārtējo pasauli. Lai iegūtu priekšstatu par cilvēku dzīvi Latvijā, ir nepieciešami 

dažādi stāsti - tikpat dažādi, kā bijuši cilvēku likteņi vēsturē. Tā ir mutvārdu vēstures spēja - svešā 

pieredzē atklāt pazīstamo un tad jau uzlūkot to kā savējo. 
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Ekspedīcijas mērķi:  

1. Sekmēt lauka pētījumu veikšanas iemaņas, balstoties uz studiju kursā „Sociālā atmiņa 

vēsturē” iegūtajām teorētiskajām zināšanām par mutvārdu vēstures avotu veidošanu un to 

praktisko pielietojumu izraudzītajā vēstures pētniecības virzienā. 

2. Sekmēt mutvārdu vēstures teorētisko izpēti un praktisko pielietojumu, veidojot mutvārdu 

liecību arhīvu Rēzeknes Augstskolā. 

     3.Mācīties tuvoties Latvijas/Latgales cilvēku pieredzei, ko vieno laiks un telpa.  

Uzdevumi:  

1. RA docētāju vadībā attīstīt topošo vēstures speciālistu spēju patstāvīgi veidot mutvārdu 

vēstures avotus.  

2. Veidot sapratni par to, ka lietišķie vēstures avoti ir radīti ar nolūku funkcionēt sava laika 

sociālajā vidē, savukārt autentisks cilvēka stāstījums audio vai video ierakstā tiek veidots ar 

mērķi kalpot pētniekam dažādu problēmu izziņas procesā. 

3. Sekmēt vēstures avotu veidotāja darbības mērķa apziņu. 

4. Mācīties analizēt tiešo, netiešo un netīšo informāciju, kas fiksēta mutvārdu avotos un 

novērtēt daudzšķautņainu pagātnes redzējumu no mūsdienu vēstures zinātnes viedokļa. 

Vieta un laiks: Ekspedīcija notiek pavasara semestra pēdējā mācību nedēļā, norises vietas 

izvēli nosaka studiju kursa „Sociālā atmiņa vēsturē” docētājs. Ekspedīcijas norisi apstiprina 

Humanitāro zinātņu katedras sēdē.  

Saturs: Ekspedīcijas ietvaros studējošie var pievērsties profesionālās darbības jomām, vēstures 

notikumiem, tostarp, represijās un kolohaustā cietušo, pēckara pretestības kustību, padomju varas 

sākumposma, kolhozu un padomju laiku, kultūras darbinieku u.c. cilvēku stāstiem, kas ir 

izmantojami kā pašu veidoti avoti un sniedz ieguldījumu Latvijas/ Latgales vēstures izpētē.  

        Ekspedīcijā, t.i. lauka pētījuma ietvaros, studējošie apzina/atrod un uzrunā vismaz piecus  

vecāka gada gājuma iedzīvotājus – pagātnes lieciniekus, kuru dzīves pieredze ir saistīta ar 

Latvijas/Latgales vēstures notikumiem vai atbilst studenta izraudzītajam zinātniskā pētījuma 

virzienam. 

Paredzamais rezultāts: Studējošais izstrādā interviju plānus, savlaicīgi sagatavo intervijas norisei 

nepieciešamo tehnisko aprīkojumu. Apliecina spēju vadīt interviju, veikt dzīvesstāstu/interviju 

ierakstu diktofonā vai video. Veic ierakstu transkripciju un spēj pamatot paša izveidoto vēstures 

avotu lietderību zinātniskos pētījumos.  

Pārbaudes forma: ieskaite  

Prasības kredītpunktu iegūšanai: Praktiskās iemaņas – 50 %, prasme pamato ierakstīto 

dzīvesstāstu/interviju informācijas līmeņu atbilstībai individuālajai jeb kolektīvajai atmiņai – 50 %. 

Ieskaites gaitā studējošais argumentēti pamato savu izveidoto vēstures avotu funkcionēšanas 

iespējas vēstures pētījumos, apliecina kā katrs autentiskais cilvēka stāstījums (audio vai video 

ierakstā un transkripcijas formā) var kalpot pētniekam dažādu problēmu izziņas procesā, kā tās var 

palīdzēt objektīvāk traktēt vēstures notikumus. 
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6. pielikums 

 

Rakstiskas vienošanās ar iesaistīto augstskolu vai koledžu par kopīgas studiju programmas 

izstrādi un īstenošanu 

Nav noslēgtas 

7.pielikums 

 

Dokumenti, kas apliecina, ka kopīgā studiju programma ir atzīta attiecīgajā ārvalstī 

noteiktajā kārtībā 

Nav  

 

8. pielikums 

 

2012./2013. studiju gada studiju programmas „Vēsture” bakalaura darbu temati  

 

Nr. 

p. 

k. 

Vārds, 

uzvārds 
Bakalaura darba temats Vadītājs 

Recenzents 

1. Agnese 

Ozoliņa 

Hokeja komandas Rīgas „Dinamo” 

atspoguļojums laikrakstā „Sports” xx gs. 

80. gados 

Mg. paed., Mg. hist. 

lekt. I. Brīvere 

Dr. hist. asoc.prof. 

V.Malahovskis 

2. Ingrīda 

Karakone 

Lauksaimniecības sovetizācija Vārkavas 

pagastā (1949 – 1954) 

 

Mg.hist. lekt. P. 

Kivrāns 

Dr. hist. viesdoc. 

K. Zellis 

3. Gunta 

Pudnika 

Teātru kopas Baltinavā 20.-21.gs.mijā 

 

Mg. paed., Mg.hist. 

vieslekt. V. Čakša 

Dr. hist. viesdoc. 

K. Zellis 

4. Gunta 

Nagle 

Ruskulovas Lurdas Dievmātes Romas 

katoļu draudze un tās tradīcijas ( 1937 – 

1991) 

Mg. paed., Mg.hist. 

vieslekt. V.Čakša 

Dr. hist. asoc.prof. 

V.Malahovskis 

5. Artūrs 

Bondars 

Latvijas neatkarība laikraksta „Darba 

Karogs” diskursā (1990 – 1992) 

Mg. paed., Mg.hist. 

vieslekt. V. Čakša 

Dr. hist. viesdoc. 

K. Zellis 
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6. Aivars 

Mārtiņš 

Mūzikas dzīve Nautrēnos no 1920.gada 

līdz 2000.gadam 

 

Mg. paed., Mg.hist. 

vieslekt. V. Čakša 

Dr. hist. viesdoc. 

K. Zellis 

7. Raitis 

Šakalovs 

Grāmatizdevēja Vladislava Loča devums 

Latgales kultūrā 

 

Mg. hist. lekt. P. 

Kivrāns 

 

Mg. paed., Mg.hist. 

vieslekt. V. Čakša 

8. Māris 

Žogota 

Agrārā politika Nautrēnu pagastā (1944-

1956) 

 

Dr. hist. viesdoc. K. 

Zellis 

Dr. hist. asoc.prof. 

V.Malahovskis 

9. Irēna 

Selecka 

Latgales glezniecība Rēzeknē 20.gadsimtā 

Rēzeknes Mākslas nams – vēsturisko 

liecību glabātājs 

Mg. hist. lekt. P. 

Kivrāns 

 

Dr. hist. asoc.prof. 

V.Malahovskis 

 

 


