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6. STUDIJU PROGRAMMAS ANOTĀCIJA 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas 
„Dokumentu un arhīvu pārvaldība” mērķauditorija ir dokumentu un arhīvu pārvaldībā 
nodarbinātie: privāto, valsts un pašvaldību iestāžu un uzņēmumu dokumentu un arhīvu 
pārvaldības darbinieki, valsts arhīvu iestāžu uzraudzības darbinieki, kā arī valsts arhīvu 
dokumentu aprakstīšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas speciālisti. Programmas 
apguve ir lietderīga arī tiem interesentiem, kuri vēlas mainīt kvalifikāciju un uzsākt darbu 
dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā. 

Programma tiek īstenota, lai nodrošinātu studējošo kompetenci dokumentu un arhīvu 
pārvaldības sistēmu veidošanā atbilstoši Arhīvu likumam (stājās spēkā 2011. gada 1. janvārī) 
un saistošajiem Ministru kabineta noteikumiem, lai attīstītu praktiskās iemaņas dokumentu 
sistēmu pārvaldībā 5. līmeņa profesionālās kvalifikācijas „Dokumentu sistēmu vadītājs” 
iegūšanai, kā arī lai veidotu teorētisko zināšanu bāzi informācijas zinātnē, dokumentoloģijā un 
arhīvzinātnē. Latvijas Universitāte ir vienīgā, kas Latvijā sniedz iespēju iegūt profesionālā 
maģistra grādu dokumentu un arhīvu pārvaldībā, kā arī profesijas standartam atbilstošu 
5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju “Dokumentu sistēmu vadītājs” (kods: 2621 08). 

Studiju ilgums ir divi gadi (četri semestri) pilna laika klātienes studijās, divi ar pusi 
gadi (pieci semestri) nepilna laika klātienes studijās, trīs gadi (seši semestri) nepilna laika 
neklātienes studijās. Programmas saturu studenti apgūst A – obligātajā daļā un B – 
ierobežotās izvēles daļā (kopējais apjoms – 80 kredītpunkti). Obligātajā daļā (A daļā) 
maģistranti apgūst jaunākos sasniegumus nozares teorijā un praksē, arhīvu un dokumentu 
sistēmu pētniecību un pārvaldību, kā arī saskarsmes jautājumus. Kopā obligātajā daļā 
(A daļa) jāiegūst 66 kredītpunkti (t.sk. 20 kredītpunkti par maģistra darbu un 26 kredītpunkti 
par profesionālo praksi). Ierobežotās izvēles daļā (B daļā) maģistranti var izvēlēties apgūt 
kursus no diviem tematiskajiem moduļiem: 1) informācijas tehnoloģijas un pieejamība; 
2) vadībzinību teorija un metodes dokumentu un arhīvu pārvaldībā. Lai izlīdzinātu zināšanu 
bāzi studējošajiem, kuru iepriekš iegūtā izglītība nav sociālo zinātņu, komerczinību un tiesību 
izglītības tematiskajā grupā vai humanitāro zinātņu tematiskajā jomā, kā arī gadījumā, ja 
studiju programmas profilam atbilstoša darba pieredze ir mazāka par trim gadiem, tiek 
piedāvāts kurss „Dokumentu sistēma” (4 KP). Kopā ierobežotās izvēles daļā (B daļa) jāiegūst 
14 kredītpunkti (ne mazāk par 6 kredītpunktiem katrā tematiskajā modulī). 

Studenti veic praksi (26 kredītpunkti) dokumentu un arhīvu pārvaldībā atbilstoši 
profesijas standarta prasībām. Prakse notiek iestāžu un uzņēmumu dokumentu pārvaldības 
struktūrvienībās, iestāžu un valsts arhīvos. Studenti izstrādā maģistra darbu (20 kredītpunkti), 
sintezējot teorētiskās un praktiskās zināšanas, balstoties uz teorētiskiem vai lietišķiem 
pētījumiem komunikācijas un informācijas zinātnē, arhīvzinātnē un dokumentu pārvaldībā. 
Profesionālo maģistra grādu ieguvušajiem studiju programmas absolventiem ir tiesības 
turpināt akadēmisko izglītību Latvijas un ārvalstu augstskolās, lai iegūtu doktora grādu. 

Programma ir izstrādāta sadarbībā ar darba devēju pārstāvjiem (Latvijas Nacionālo 
arhīvu, Latvijas Arhīvistu biedrību), kā arī ar radniecīgām studiju programmām ārvalstu 
augstskolās. Lai nodrošinātu darba devēju interesēm atbilstoša kvalificēta personāla sagatavo-
šanu, Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas Arhīvistu biedrības, LR Ārlietu ministrijas, Arhīvu 
inspekcijas un A/s Unistock pārstāvji piedalās studiju programmas Darbadevēju 
konsultatīvajā padomē. Lai studentiem garantētu iespēju iesaistīties Eiropas Savienības 
izglītības programmās, ir noslēgts nodomu protokols ar Tallinnas Universitātes Informācijas 
studiju institūtu, kurā tiek realizēta maģistra studiju programma dokumentu pārvaldībā, par 
abām programmām kopīga, starptautiska kursu moduļa „Records Management” izveidi 
ERASMUS augstākās izglītības apmaiņas programmas ietvaros. 

Programmas finansēšanas avots ir studiju maksa. Līdzekļi studiju apmaksai ir 
juridisko un fizisko personu finanses.  
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7. STUDIJU PROGRAMMAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

7.1. Īstenošanas mērķis, uzdevumi un plānotie rezultāti 

Dokumentu un arhīvu pārvaldība ir vadības joma, kas nodrošina publisku dokumentu 
radīšanu, saņemšanu, reģistrēšanu, klasifikāciju, sistematizāciju, izvērtēšanu, kontroli, 
glabāšanu un pieejamību, kā arī arhīva dokumentu uzkrāšanu, saglabāšanu un to dokumentu 
iznīcināšanu, kuriem nav arhīvistiskas vērtības. Atbilstoši minētajam vadības jomas saturam 
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Dokumentu un 
arhīvu pārvaldība” ir balstīta uz informācijas un komunikācijas zinātnes, komerczinību un 
administrēšanas, kā arī arhīvzinātnes un dokumentu pārvaldības teorētiskajiem un 
metodoloģiskajiem sasniegumiem, atspoguļojot to konceptuālo saturu, vēsturisko attīstību un 
mūsdienu tendences. 

Programmas mērķi ir: 1) nodrošināt praktisko iemaņu apgūšanu dokumentu sistēmu 
pārvaldībā 5. līmeņa profesionālās kvalifikācijas „Dokumentu sistēmu vadītājs” iegūšanai; 
2) nodrošināt kompetenci dokumentu un arhīvu pārvaldībā atbilstoši Latvijas normatīvajai 
bāzei, kā arī starptautiskajai praksei; 3) nodrošināt un attīstīt teorētisko zināšanu bāzi 
informācijas zinātnē, dokumentoloģijā un arhīvzinātnē arhīvu un dokumentu sistēmu, kā arī 
informācijas procesu vērtēšanai un izpētei.  

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, studiju programmas realizācijas gaitā ir paredzēts 
veikt šādus uzdevumus: 

1) nodrošināt studiju procesu dokumentu un arhīvu pārvaldībā (tai skaitā organizēt 
lekcijas, praktiskos darbus, studentu pētnieciskos darbus u.tml.); 

2) organizēt profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstošu praksi iestāžu un 
uzņēmumu dokumentu pārvaldības struktūrvienībās, iestāžu un valsts arhīvos, kā 
arī sertificētos privātos arhīvos; 

3) iesaistīt augsta līmeņa mācībspēkus un nozares profesionāļus programmas kursu 
docēšanā; 

4) sistemātiski papildināt studiju kursu docēšanai nepieciešamās teorētiskās 
literatūras bāzi (tai skaitā izstrādāt zinātniskās publikācijas, mācību un 
metodiskos līdzekļus); 

5) veikt fundamentālos un lietišķos pētījumus dokumentu pārvaldībā, arhīvzinātnē, 
komunikācijas zinātnē un informācijas zinātnē; 

6) organizēt valsts arhīvu un valsts iestāžu darbinieku tālākizglītību saskaņā ar 
noslēgtajiem sadarbības līgumiem; 

7) iesaistīties Arhīvu likumā noteiktajā arhīvu speciālistu sertifikācijā; 
8) īstenot sadarbību ar darba devējiem, ārvalstu partneriem u. c. ieinteresētajām 

organizācijām un personām. 

Plānotie rezultāti: 
1) kvalificētu speciālistu sagatavošana dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā; 
2) dokumentu sistēmu vadītājam nepieciešamo teorētisko zināšanu apgūšana 

atbilstoši profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju līmenim; 
3) dokumentu sistēmu vadītājam nepieciešamo praktisko iemaņu apgūšana 

atbilstoši profesijas standarta prasībām; 
4) nodrošināta iespēja dokumentu un arhīvu pārvaldībā strādājošo kvalifikācijas 

līmeņa paaugstināšanai; 
5) nodrošināta iespēja labākās starptautiskās pieredzes apgūšanai un ieviešanai 

dokumentu sistēmu pārvaldībā Latvijā; 
6) programmas realizētājas – Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku 

studiju nodaļas – izveide par nacionālo kompetences centru dokumentu un 
arhīvu pārvaldībā. 
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Programmas apguves rezultātā absolventiem ir zināšanas un izpratne par: 
1) teorētiskajām pieejām dokumentu un arhīvu pārvaldībā un to izmantošanas 

iespējām metodoloģijas un stratēģijas izstrādē; 
2) informācijas eksistenci sabiedrībā (tās pārraidi, vākšanu, apstrādi, glabāšanu un 

izplatīšanu), par iespējām pilnveidot informācijas organizēšanas procesus 
atbilstoši sabiedrības prasībām un tehnoloģiju attīstībai; 

3) pētniecības procesu un to rezultātu ieviešanu dokumentu un arhīvu pārvaldības 
praksē; 

4) dokumentu un arhīvu pārvaldības nacionālo un starptautisko normatīvo un 
standartu bāzi; 

5) dokumentu uzkrāšanas, izvērtēšanas, saglabāšanas un pieejamības nodro-
šināšanas stratēģiju izstrādi un to ieviešanas metodēm; 

6) aktuālajām informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, to izmantošanas 
iespējām dokumentu un arhīvu pārvaldībā;  

7) saskarnozaru ietekmi uz dokumentu un arhīvu pārvaldības jomas attīstību. 

Programmas apguve nodrošina šādas vispārējās kompetences: 
1) prasme strādāt komandā (grupā); 
2) prasme argumentēti diskutēt par sistēmiskiem dokumentu pārvaldības jomas 

jautājumiem; 
3) prasme pieņemt lēmumus, koordinēt pienākumu izpildi, vadīt sadarbību; 
4) prasme uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem; 
5) prasme praksē izmantot teorētiskās zināšanas; 
6) prasme iegūt un analizēt informāciju no dažādiem avotiem (informācijas 

pārvaldība); 
7) prasme komunicēt; 
8) prasme patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas; 
9) prasme veikt darbu un pētniecību sarežģītos apstākļos un realizēt jaunas pieejas; 
10) prasme analizēt savas darbības jomas problēmas un sekmes, sekot jaunākajām 

tendencēm. 

Programmas apguve nodrošina šādas priekšmetspecifiskās kompetences: 
1) prasme izprast institūcijas funkcijas un uzdevumus, informācijas plūsmas 

mehānismus, lai nodrošinātu dokumentu apriti; 
2) prasme vadīt un optimizēt institūcijas informācijas pakalpojumu piedāvājumu; 
3) prasme izstrādāt prasības dokumentu pārvaldības projektiem un specifikācijām; 
4) prasme organizēt, pārvaldīt un sistematizēt informāciju; 
5) prasme novērtēt dokumentus un informāciju, auditēt informācijas sistēmas; 
6) prasme novērtēt un izvēlēties piemērotākos glabāšanas apstākļus dažādu 

materiālu informācijas nesējiem. 

Iegūtais profesionālā maģistra grāds dokumentu un arhīvu pārvaldībā apliecina 
maģistra spējas patstāvīgi izveidot un administrēt starptautiskajai un nacionālajai normatīvajai 
un standartu bāzei atbilstošas, kvalitatīvas dokumentu sistēmas. Iegūtā 5. līmeņa profesionālā 
kvalifikācija “Dokumentu sistēmu vadītājs” liecina par speciālista kompetenci pildīt 
pienākumus un realizēt uzdevumus, kurus nosaka atbilstošais profesijas standarts (kods: 
2621 08). 
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7.2. Perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa 

7.2.1. Studiju programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam 

Ikviena iestāde, uzņēmums vai organizācija savas darbības laikā rada dokumentus, kas 
ir līdzekļi to vadīšanai un kontinuitātes nodrošināšanai kā pierādījumi par veiktajām 
darbībām. Dokumenti kā pierādījumi ir īpaši svarīgi, jo var apliecināt ne tikai tiesības un 
pienākumus, bet arī starptautiskās saistības, likumdošanu, nodokļu un sociālos maksājumus, 
īpašumtiesības u. c. faktus, bez kuriem nav iespējama valsts un sabiedrības eksistence. 
Dokumentu kā pierādījuma pārvaldība ir vitāli svarīga lielu uzņēmumu efektīvas darbības un 
resursu pārvaldības nodrošināšanai. 

Dokumentu laba pārvaldība un pieejamība ne tikai arhīvos, bet arī valsts un 
pašvaldību institūcijās ir demokrātijas principu – atbildīguma un caurskatāmības – pamats. 
Mūsdienu prasībām atbilstoša prakse ir inovatīvu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 
ieviešana dokumentu un arhīvu pārvaldībā, tādējādi no darbinieku zināšanām ir atkarīga gan 
institūcijas dokumentu sistēmas izveide, iekšējā kontrole un uzraudzība, gan tās arhīvu 
iekļaušana valsts vienotā informācijas sistēmā. 

Pārmaiņas un jaunas prasības dokumentu un arhīvu pārvaldībā ievieš Arhīvu likums, 
kurš stājās spēkā 2011. gada 1. janvārī. Likuma mērķis ir nodrošināt nacionālā dokumentārā 
mantojuma veidošanu, izvērtēšanu, saglabāšanu, pieejamību un izmantošanu, īstenojot atbil-
stošu dokumentu un arhīvu pārvaldību. Likums paredz izveidot vienotu Latvijas Nacionālo 
arhīvu (sāka darbu 2011. gada 1. janvārī), organizēt valsts informācijas sistēmu – nacionālā 
dokumentārā mantojuma reģistru, tādējādi tas ievada Latvijas dokumentu un arhīvu pār-
valdības sistēmas modernizāciju. Latvijas Nacionālais arhīvs uzrauga dokumentu pārvaldības 
kārtības ievērošanu institūcijās, sniedz konsultācijas un metodisko palīdzību. Lai nodrošinātu 
likumam atbilstošu dokumentu un arhīvu pārvaldību, no 2015. gada 1. janvāra sāksies arhīvu 
speciālistu sertifikācija (sertifikācijas norisi reglamentēs atbilstoši LR Ministru kabineta 
noteikumi). Sertifikāts apliecina personas profesionālo sagatavotību un norāda, ka persona ir 
kompetenta dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā. Balstoties uz iegūto (ar diplomu 
apliecināto) profesionālā maģistra grādu un kvalifikāciju, šādus sertifikātus varēs saņemt arī 
studiju programmas „Dokumentu un arhīvu pārvaldība” absolventi. 

Valsts interesēs ir panākt augstas kvalifikācijas speciālistu iesaistīšanu nozares darba 
tirgū. Viens no svarīgākajiem kvalifikācijas radītājiem ir personāla izglītība. Neatbilstošs 
nodarbināto izglītības līmenis vai izglītības tematiskais virziens, kā arī gados jaunu, zinošu 
speciālistu trūkums ir būtiskas problēmas, kuras raksturīgas dokumentu un arhīvu pārvaldības 
jomai Latvijā. 

Problēmas atspoguļo statistika par Latvijas Nacionālā arhīva uzraudzībā esošām 
institūcijām: uzraudzībā atrodas aptuveni 4000 valsts un pašvaldību iestāžu, to skaitā valsts un 
pašvaldību aģentūras, sabiedrības ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrības. Saskaņā ar 
valsts Arhīvu inspekcijas datiem, nevienam no Latvijas 4000 valsts un pašvaldību iestāžu un 
uzņēmumu dokumentu pārvaldības speciālistiem nav profesionālās izglītības nozarē. Sakarā 
ar Latvijas ekonomisko situāciju ir iesniegti valdības priekšlikumi valsts pārvaldes iestāžu 
reorganizācijai (likvidēšanai, apvienošanai). Tas nozīmē, ka tuvāko 2-3 gadu laikā būs jāveic 
ārkārtas pasākumi šo iestāžu dokumentu vērtības ekspertīzei un sakārtošanai, kuru 
realizēšanai būs nepieciešami kvalificēti speciālisti. 

Problēmas raksturo statistika arī par valsts arhīvu sistēmu. Saskaņā ar publisko 
pārskatu, vispārējais izglītības līmenis Latvijas valsts arhīvu sistēmā nodarbinātajiem 2009. 
gada decembrī bija šāds: no 562 amata vietās strādājošajiem tikai 303 vai 54% bija augstākā 
izglītība. No tiem pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (koledžas izglītība) bija 18, 
otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība bija 28, maģistra grāds bija 48, doktora grāds – 
diviem darbiniekiem. Lielākajai daļai – 207 vai 37% strādājošo bija tikai bakalaura grāds un 
līdz 1991. gadam iegūta augstākā izglītība. 10 darbinieki turpināja bakalaura vai otrā līmeņa 



 14

profesionālās augstākās izglītības studijas, 12 darbinieku – studijas maģistratūrā un 5 – 
doktorantūrā. 

Pēdējā datu apkopošana par darbinieku izglītības tematiskajiem virzieniem valsts 
arhīvu sistēmā ir veikta 2005. gadā. No 640 strādājošajiem augstākā izglītība bija 303 
darbiniekiem. Viņi bija ieguvuši izglītību dažādos tematiskajos virzienos (skat. 1. tabulu). 

1. tabula 
Latvijas valsts arhīvu sistēmā strādājošo izglītības tematiskie virzieni 

(Latvijas Nacionālā arhīva dati) 

Izglītības joma Strādājošo skaits % 
Arhīvniecība un dokumentu pārvaldība 1,6 
Ekonomikas un vadības zinības 7 
Tiesību zinātnes 3 
Socioloģija 1 
Filoloģija 6,2 
Vēsture un filozofija 65,8 
Citas 15,4 

 

Tabulā apkopotie statistikas dati norāda, ka dominējošais izglītības tematiskais 
virziens ir vēsture un filozofija. Šāda specializācija ir piemērota arhīvistam, kas ir orientēts uz 
arhīvniecību kā vēstures palīgdisciplīnu (šim virzienam atbilst profesijas standarts 
„Arhīvists”). Lai nodrošinātu profesijas standartā „Dokumentu sistēmu vadītājs”, kā arī 
Arhīvu likumā noteiktās prasības dokumentu un arhīvu pārvaldībā, speciālistiem ir 
nepieciešama starpdisciplināra izglītība, kuru piedāvā profesionālā maģistra studiju 
programma „Dokumentu un arhīvu pārvaldība”. 

Valsts arhīvu sistēmas statistika liecina, ka problēma ir arī strādājošo vecums un 
izglītība, kas iegūta pagājušā gadsimta otrajā pusē. Saskaņā ar 2009. gada pārskata datiem, no 
562 amata vietās nodarbinātajiem 30% (170) bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem, bet 24% 
(134) – vecāki par 60 gadiem. 20. gadsimta 70. gados Latvijas Valsts universitātes (LVU) 
Vēstures un filozofijas fakultāte gatavoja vēsturniekus ar specializāciju arhīvniecībā, ko 
apliecināja arī ieraksts diplomā. Kopš speciālistu sagatavošanas LVU ir pagājuši 30 gadi. Līdz 
1991. gadam Latvijas dokumentu un arhīvu pārvaldības darbinieki izglītību ieguva arī 
Vēstures un arhīvu institūtā Maskavā (pašreiz – Krievijas Valsts humanitārā universitāte). 
Saskaņā ar Latvijas Nacionālā arhīva un Latvijas Arhīvistu biedrības datiem, pašreiz nozarē 
strādā tikai 10 šī institūta absolventi (visi Latvijas valsts arhīvu sistēmā). Līdz ar elektronisko 
dokumentu ienākšanu 20. gadsimta 90. gados un straujajām izmaiņām dokumentu un arhīvu 
pārvaldības principos ir krasi pieaugusi nepieciešamība pēc jaunajai situācijai atbilstošas 
dokumentu un arhīvu speciālistu profesionālās izglītības iegūšanas iespējām. 

Minētie dati aptver Latvijas valsts arhīvu sistēmu, taču tie parāda arī akūtu dokumentu 
pārvaldības speciālistu trūkumu publiskajā sektorā. Jaunu speciālistu sagatavošana ir svarīga 
valsts interesēm. Speciālisti nodrošinātu publisko dokumentu pārvaldību tā, lai neciestu 
iedzīvotāju sociāltiesiskās intereses, publiskajās iestādes tiktu realizēti darbības atbildīguma 
un caurredzamības principi, papildinātos nacionālais dokumentārais mantojums. Tāpat valsts 
interesēs ir arī fundamentālo un lietišķo pētījumu veikšana dokumentu pārvaldībā (piemēram, 
sabiedrības un organizāciju funkciju analīze). Līdz šim šajā jomā ir noticis tikai 
metodoloģiskais darbs, ko veica Valsts arhīvu ģenerāldirekcija un valsts arhīvi. Šāds darbs 
turpmāk nevar sekmīgi notikt bez zinātnisko pētījumu atbalsta. Studiju programmas 
realizācija ir plānota kā sākums nacionālas nozīmes kompetences centra izveidei Latvijas 
Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē (LU SZF). 
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Potenciālo reflektantu interesi par studiju programmu raksturo darba devēju (Valsts 
arhīvu ģenerāldirekcijas) veiktā aptauja, uzsākot arhīvu iekšējās apmācības sistēmas izstrādi 
(2001. gadā). Aptaujā 220 respondenti (no 400) atzina augstākās profesionālās izglītības 
dokumentu un arhīvu pārvaldībā nepieciešamību. 2004. gadā par studiju programmas 
izstrādes nepieciešamību vienbalsīgi nolēma Latvijas Arhīvistu biedrības kopsapulce. Nozarē 
specializētu darbinieku nepieciešamību apliecina arī privātās institūcijas – dokumentu 
pārvaldības pakalpojumu tirgus līderi (SIA Storage Solutions un AS Unistock). 

Darba devēju aptaujas rezultāti 
Nepieciešamību pēc speciālistiem ar atbilstoša līmeņa un tematiskā virziena izglītību 

apliecina darba devēju aptauja, kas tika veikta 2010. gada decembrī (darba devēju aptaujas 
anketas paraugu skat. 3. pielikumā). Aptaujāti tika programmā studējošo darba devēji (nav 
saistīti ar valsts arhīvu sistēmu), kā arī valsts arhīva sistēmas iestāžu vadītāji (kopā 19 
respondenti). 

Pieņemot darbā jaunu darbinieku, visiem respondentiem ‘ļoti svarīga’ (50%) vai 
‘svarīga’ (50%) ir gan iepriekš iegūtā izglītība, gan tās tematiskais virziens. Darba devēji 
atzīst, ka ‘ļoti svarīgs’ (50%) vai ‘svarīgs’ (37%) ir maģistra grāds un 5. līmeņa profesionālā 
kvalifikācija nozarē kā apliecinājumi darbinieka kompetencei.  

Darba devēji tika aicināti izteikt viedokli par zināšanām un prasmēm, kuras, viņuprāt, 
nepieciešamas dokumentu un arhīvu pārvaldībā strādājošiem. Trīs nozīmīgākās grupas ir: 
1) nozares normatīvās bāzes pārzināšana un prasme to lietot praksē; 2) prasme organizēt 
arhīvu un dokumentus (to skaitā elektroniskos dokumentus); 3) izpratne par elektroniskajām 
informācijas sistēmām un prasme ar tām strādāt. 

Šādam darba devēju viedoklim atbilst otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
maģistra studiju programmas „Dokumentu un arhīvu pārvaldība” saturs, iegūstamais grāds un 
kvalifikācija. Visi darba devēji vienprātīgi atbalsta savu darbinieku studijas šajā programmā. 

7.2.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās 
augstākās izglītības standartam 

Programmas studiju kursu izvēli un saturu, kā arī profesionālās prakses saturu nosaka 
profesijas standarts „Dokumentu sistēmu vadītājs”. Profesiju standartā ietverto zināšanu un 
programmas studiju kursu salīdzinājumu skat. 14. pielikumā. Studiju kursu saturs nodrošina 
visu standartā paredzēto izpratnes un lietošanas līmeņa zināšanu apguvi. Īpaši kursi nav 
noteikti vēstures jautājumu apguvei, taču tie ir intergrēti atbilstošos priekšmetos (piemēram, 
Arhīvzinātne un dokumentoloģija, Sabiedrības vadība, Dokumentu un arhīvu pārvaldība). 

Profesionālā maģistra grāda un piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas iegūšanai 
nepieciešamo programmas saturu nosaka Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standarts. Studiju kursu izvēli atbilstoši obligātajam saturam skat. 9. nodaļā (Studiju plāns). 
Standarta prasību un programmas obligātās daļas (A daļas) satura salīdzinājumu skat. 
2. tabulā. 

2. tabula 
Programmas satura atbilstība 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam 

Standartā noteiktais programmas 
saturs 

Programmā iekļauto studiju kursu apjoms 
kredītpunktos 

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko 
sasniegumu apguvi nozares teorijā 
un praksē (vismaz 7 KP) 

Arhīvzinātne un dokumentoloģija (4KP) 
Informācijas zinātne (2KP) 
Dokumentu krājuma struktūra un aprakstīšana (2KP) 
Dokumentu saglabāšana (2KP) 

Pētnieciskā darba, projektēšanas 
darba un vadībzinību studiju kursi 

Pētniecības metodes sociālajās zinātnēs (2 KP) 
Dokumentu un arhīvu pārvaldība I, II (6 KP) 
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(vismaz 5 KP) 
Pedagoģijas un psiholoģijas studiju 
kursi (vismaz 2 KP) Lietišķā saskarsme (2 KP) 

Profesionālā prakse (vismaz 6 KP) Profesionālā prakse I, II (26 KP) 
Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa 
ir maģistra darbs (vismaz 20 KP) Maģistra darbs (20 KP) 

7.3. Salīdzinājums ar Latvijas un Eiropas Savienības valstu atzītu augstskolu 
studiju programmām 

Salīdzinājums ar Rēzeknes Augstskolas 
profesionālā maģistra studiju programmu (Arhīvniecība). 
(http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=202&p3=20202&p4=2020203#sp07) 

Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes Vēstures un 
filozofijas katedras profesionālā maģistra studiju programma „Arhīvniecība” dod iespēju iegūt 
profesionālā maģistra grādu arhīvniecībā un kvalifikāciju – arhīvists, apgūstot kursus 80 
kredītpunktu apjomā (tai skaitā arī maģistra darbs un prakse). Programmā uzmanība pievērsta 
kursiem ar ievirzi arhīvu darbā, skarot arī dokumentu pārvaldību un atsevišķi nodalot 
lietvedību. Programma pamatos orientēta uz arhīvniecību kā vēstures zinātnes palīgdisciplīnu, 
parādot teorētisko zināšanu saistību ar praktiskajām arhīva pamatfunkcijām. Programmā ir 
ietverti arī atsevišķi plašāk orientēti kursi, kā, piemēram, arhīvpedagoģija, starpkultūru 
komunikācija, pašvaldību tiesības, nozaru uzņēmējdarbība u.c. Programmu veido 
vispārizglītojošie kursi, teorētiskie pamatkursi, profesionālās specializācijas kursi un brīvās 
izvēles kursi.  

Salīdzinājumā ar Rēzeknes Augstskolas profesionālā maģistra studiju programmu 
„Arhīvniecība”, LU SZF programma “Dokumentu un arhīvu pārvaldība” ir orientēta uz 
arhīvzinātni saistībā ar dokumentu pārvaldību un informācijas zinātni. Uzsvars profesionālajā 
jomā likts ne tikai uz profesionālajām arhīvista prasmēm, bet arī uz saistīto vadībzinātnes 
disciplīnu, teorijas un prakses integrēšanu dokumentu pārvaldības un arhīvu darbā. Veidojot 
programmas saturu, mērķtiecīgi tika novērsta dublēšanās ar minēto profesionālā maģistra 
studiju programmu „Arhīvniecība” (šī programma izstrādāta atbilstoši profesijas standartam 
„Arhīvists” un sagatavo speciālistus šajā vēstures palīgdisciplīnā). 

3. tabula 
Salīdzinājums ar Rēzeknes Augstskolas profesionālā maģistra studiju programmu 

Arhīvniecība (Rēzeknes Augstskola) Dokumentu un arhīvu pārvaldība 
(LU SZF) 

Arhīvzinātne un tās aktuālās problēmas 
(4 KP) 

Arhīvzinātne un dokumentoloģija (4 KP) 

Globālās komunikatīvās sistēmas un 
starpkultūru komunikācija (3 KP) 

Informācijas zinātne (2 KP) 

Latvijas varas, pārvaldes un tiesību vēsture 
(3 KP) 

Sabiedrības vadība (4 KP) 
(vēsturiskajā attīstībā balstītas mūsdienu 
situācijas analīze) 

Paleogrāfija (3 KP) —  
Elektronisko dokumentu informācijas 
sistēmas (3 KP) 

Metadati (2 KP) 
Ekspertu sistēmas un mākslīgais intelekts 
(4 KP) 
Digitālie arhīvi (2 KP) 

Arheogrāfija (2 KP) — 
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Pētnieciskā darba metodoloģija un 
metodika (2 KP) 

Pētniecības metodes sociālajās zinātnēs 
(2 KP) 

Maģistra pārbaudījumi (20 KP): 
Maģistra darba seminārs (2 KP) 
Maģistra darbs (18 KP) 

Maģistra darbs (20 KP) 

Dokumentu pārvaldība (4 KP) Dokumentu un arhīvu pārvaldība I, II (6 KP)
Dokumentu krājuma struktūra un 
aprakstīšana (2 KP) 

Dokumentu preventīvā aizsardzība (2 KP) Dokumentu saglabāšana (2 KP) 
Dokumentu sistematizācija (2 KP) Dokumentu krājuma struktūra un 

aprakstīšana (2 KP) 
Arhīvpedagoģija (2 KP) — 

Profesionālā ētika (2 KP) — 
Arhīva darba menedžments un vadības 
teorija (3 KP) 

Dokumentu un arhīvu pārvaldība I, II (6 KP)
Iekšējais audits (2 KP) 
Vadības teorija (2 KP) 
Kvalitātes vadības sistēma arhīvā (2 KP) 

Lietišķā komunikācija un saskarsmes 
psiholoģija (3 KP) 

Lietišķā saskarsme (2 KP) 

Projektu vadība (2KP) Projektu vadība politikā (2 KP) 

Bankas un to dokumentācija (2KP) — 

Arhīvi Latvijā un pasaulē (2KP) Dokumentu un arhīvu pārvaldība I, II (6KP) 

Prakse (16KP): Profesionālā prakse I, II (26 KP) 

Vēstures palīgdisciplīnas (3KP) — 

Autortiesības, administratīvās un 
pašvaldību tiesības (3KP) 

Informācijas un dokumentu pieejamības 
normatīvie aspekti (2 KP) 
Institūciju darbības autortiesiskie aspekti 
(2 KP) 

Vēsturiskie dokumenti arhīvos (3KP) Dokumentu un arhīvu pārvaldība I, II (6 KP)

Socioloģija (2KP) — 

 

Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes Vēstures un 
filozofijas katedras profesionālā maģistra studiju programmas kursi tiek apgūti pilna laika 
studijās divu gadu (četru semestru) laikā, nepilna laika studijās divu ar pusi gadu (piecu 
semestru) laikā.  

Salīdzinājums ar Liverpūles Universitātes dokumentu un arhīvu pārvaldības 
maģistra studiju programmu (Master of Archives and Records Management) 
(http://www.liv.ac.uk/study/postgraduate/taught_courses/archives_and_records_mana
gement_ma.htm) 

Liverpūles Universitātes (University of Liverpool) dokumentu un arhīvu pārvaldības 
maģistra studiju programma piedāvā iegūt nepieciešamās zināšanas, kuras iespējams sekmīgi 
izmantot kā pētniecībā, tā praksē darbā ar dokumentiem. Studiju kursi aptver gan dokumentu 
un arhīvu pārvaldības procesus, gan dokumentu saglabāšanu. Programmā salīdzinoši liels ir 
vēstures un tās palīgdisciplīnu īpatsvars, kas sniedz iespēju apgūt pētniecības metodes un 
prasmes darbā ar arhīva dokumentiem.  

Salīdzinājumā ar Liverpūles Universitātes dokumentu un arhīvu pārvaldības maģistra 
studiju programmu, LU SZF programma “Dokumentu un arhīvu pārvaldība” ir orientēta uz 
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plašāku arhīvzinātnes kontekstu saistībā ar dokumentu pārvaldību un informācijas zinātni, 
informācijas tehnoloģijām, dokumentu sistēmu vadību. LU SZF programmā nozīmīga vieta ir 
ierādīta arī profesionalajai praksei, kas nodrošina iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju. 

4. tabula 
Salīdzinājums ar Liverpūles Universitātes 

dokumentu un arhīvu pārvaldības maģistra studiju programmu 

Maģistrs arhīvu un dokumentu 
pārvaldībā 
Master of Archives and Records 
Management (University of Liverpool) 

Dokumentu un arhīvu pārvaldība 
(LU SZF) 

Dokumentu un arhīvu pārvaldības teorija 
un principi (6,5 KP; 20 CATS – Credit 
Accumulation and Transfer System; 
10 ECTS) 

Arhīvzinātne un dokumentoloģija (4 KP) 
Informācijas zinātne (2 KP) 
Vadības teorija (2 KP) 

Starptautiskā dokumentu un arhīvu 
pārvaldība (5 KP; 15 CATS; 7,5 ECTS) 

Dokumentu un arhīvu pārvaldība I, II (6 KP)

Dokumentu un arhīvu pārvaldības sistēmas 
un procesi (6,5 KP; 20 CATS; 10 ECTS) 

Dokumentu un arhīvu pārvaldība I, II (6 KP)
Dokumentu krājuma struktūra un 
aprakstīšana (2 KP) 

Lietišķā komunikācija un IT prasmes 
(3,5 KP; 10 CATS; 5 ECTS) 

Metadati (2 KP) 
Ekspertu sistēmas un mākslīgais intelekts 
(4 KP) 
Digitālie arhīvi (2 KP) 
Lietišķā saskarsme (2 KP) 

Salīdzināmās dokumentu un arhīvu 
pārvaldības studijas (3,5 KP; 10 CATS; 
5 ECTS) 

Dokumentu un arhīvu pārvaldība I, II (6 KP)

Saglabāšanas vadība (3,5 KP; 10 CATS; 
5 ECTS) 

Dokumentu saglabāšana (2 KP) 

Pētniecības prasmes (3,5 KP; 10 CATS; 
5 ECTS) 

Pētniecības metodes sociālajās zinātnēs 
(2 KP) 

Vadīšanas prasmes (3,5 KP; 10 CATS; 
5 ECTS) 

Vadības teorija (2 KP) 
Iekšējais audits (2 KP) 
Kvalitātes vadības sistēma arhīvā (2 KP) 
Projektu vadība politikā (2 KP) 

Biznesa dokumenti un biznesa vide 
(5 KP; 15 CATS; 7,5 ECTS) 

Sabiedrības vadība (4 KP) 

Viduslaiku paleogrāfija (5 KP; 15 CATS; 
7,5 ECTS) 

— 

Modernā paleogrāfija (3,5 KP; 10 CATS; 
5 ECTS) 

— 

Arhīvi un vēsture (5 KP; 15 CATS; 
7,5 ECTS) 

Arhīvzinātne un dokumentoloģija (4 KP) 

Noslēguma darbs (20 KP; 60 CATS; 
30 ECTS) 

Maģistra darbs (20 KP) 

 

Liverpūles Universitātes dokumentu un arhīvu pārvaldības maģistra studiju 
programmas kursi tiek apgūti viena gada (divu semestru) laikā. Noslēguma darbs tiek 
izstrādāts trešajā semestrī. Kopējais kredītpunktu skaits, kas jāiegūst programmas apguves 
laikā, ir 80 KP (240 CATS; 120 ECTS). 



 19

Salīdzinājums ar Londonas Universitātes Koledžas dokumentu un arhīvu 
pārvaldības maģistra studiju programmu (Archives and Records Management) 
(http://www.ucl.ac.uk/infostudies/teaching/programmes/arm) 

Londonas Universitātes Koledžas (University College London) Informācijas studiju 
nodaļas dokumentu un arhīvu pārvaldības maģistra studiju programma ir domāta jau 
praktizējošiem dokumentu pārvaldības speciālistiem vai arhīvistiem, kā arī tiem, kas plāno 
nodarboties ar dokumentu pārvaldību vai arhīvniecību. Studiju programma strukturēta 
pamatkursos un izvēles kursos, kas turpina un padziļina pamatkursos sniegtās zināšanas. 
Programma sniedz iespēju apgūt dokumentu un arhīvu pārvaldības galvenos procesus visos 
dokumenta dzīves cikla posmos, tai skaitā sistematizāciju, aprakstīšanu, saglabāšanu un 
izmantošanas nodrošināšanu. Studijās uzsvars tiek likts uz praktisko iemaņu iegūšanu līdzās 
teorētisko zināšanu apguvei, ko nodrošina iespēja izmantot Londonas arhīvus studentu 
apmācības procesā.  

Šī studiju programma kursu satura ziņā ir tuva LU SZF programmai, taču LU 
programmā ir paredzēta arī profesionālā prakse viena semestra (26 KP) apjomā, kas atbilst 
profesionālās kvalifikācijas piešķiršanas nosacījumiem. 

5. tabula 
Salīdzinājums ar Londonas Universitātes koledžas 

dokumentu un arhīvu pārvaldības maģistra studiju programmu 

Dokumentu un arhīvu pārvaldība 
Records and Archives Management 
(University College London) 

Dokumentu un arhīvu pārvaldība 
(LU SZF) 

Pamatkursi  
Pieejamība: politika un prakse (5 KP) Informācijas un dokumentu pieejamības 

normatīvie aspekti (2 KP) 
Institūciju darbības autortiesiskie aspekti 
(2 KP) 

Dokumentu aprakstīšana (5 KP) Dokumentu krājuma struktūra un 
aprakstīšana (2 KP) 

Starptautiskais profesionālais konteksts 
(5 KP) 

Arhīvzinātne un dokumentoloģija (4 KP) 

Vadīšanas prasmes (5 KP) Vadības teorija (2 KP) 
Iekšējais audits (2 KP) 
Kvalitātes vadības sistēma arhīvā (2 KP) 
Projektu vadība politikā (2 KP) 

Dokumentu saglabāšana (5 KP) Dokumentu saglabāšana (2 KP) 
Arhīvu un dokumentu pārvaldības principi 
(5 KP) 

Dokumentu un arhīvu pārvaldība I, II (6 KP)

Dokumentu pārvaldība (5 KP) Dokumentu un arhīvu pārvaldība I, II (6 KP)
Izvēles kursi (izvēlas vienu no tiem) 

Dokumentu saglabāšana: padziļinātais 
kurss (5 KP) 

Dokumentu saglabāšana (2 KP) 

Datubāžu sistēmanalīze un veidošana 
(5 KP) 
EAD un arhīvu digitalizācija (5 KP) 
Elektroniskā izdevējdarbība (5 KP) 
Digitālie resursi humanitārajās zinātnēs 
(5 KP) 
Elektroniskā publicēšana (web 

Metadati (2 KP) 
Ekspertu sistēmas un mākslīgais intelekts 
(4 KP) 
Digitālie arhīvi (2 KP) 
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publishing) (5 KP) 

Vēsturiskā bibliogrāfija (5 KP) 
Manuskriptu studijas (5 KP) 
Viduslaiku latīņu valoda iesācējiem 
(5 KP) 

— 

 

Londonas Universitātes Koledžas dokumentu un arhīvu pārvaldības maģistra studiju 
programmas kursu moduļi tiek apgūti viena kalendārā gada laikā.  

Salīdzinājums ar Versaļas Universitātes Saint-Quentin-en-Yvelines kultūras un 
arhīvu maģistra studiju programmu (Master professionnel Métiers de la culture, 
archives) 
(http://www.uvsq.fr/formations-et-inscriptions/master-professionnel-metiers-de-la-
culture-archives-49983.kjsp?RH=FORM2) 

Versaļas Universitātes (Université de Versaille Saint-Quentin-en-Yvelines) 
profesionālajā kultūras un arhīvu maģistra studiju programmā uzsvars apmācībā likts uz 
mūsdienu starptautiskās arhīvniecības dimensiju, iekļaujot arhīvniecību starpdisciplinārās 
pētniecības apritē līdzās citām ar kultūras izpēti saistītām zinātnes disciplīnām – vēsturi un 
valodniecību. Programma sniedz iespēju apgūt gan izpētes metodes, gan praktisko darbu 
vēstures un arhīvu izpētē. Programmas apguve semestros ir tematiski dalīta, to var pielīdzināt 
dalījumam moduļos: pirmajā un otrajā semestrī tiek pasniegtas vēstures pētniecības metodes, 
notiek semināri un praktiskie darbi par dažādu periodu vēsturi; trešajā semestrī notiek studijas 
galvenokārt arhīvniecībā, kultūrvēsturē un vēstures palīgdisciplīnās. Informācijas 
tehnoloģijām un komunikācijas līdzekļiem, dokumentu pārvaldībai tiek veltīta mazāka 
uzmanība, nekā arhīvista praktisko iemaņu apguvei.  

Atšķirībā no Latvijas Universitātes SZF programmas dokumentu un arhīvu pārvaldībā 
Université de Versaille Saint-Quentin-en-Yvelines kultūras un arhīvu profesionālā maģistra 
studiju programma, līdzīgi kā Rēzeknes Augstskolas Vēstures un filozofijas katedras 
profesionālā maģistra studiju programma, orientēta uz arhīvniecību kā vēstures zinātnes 
palīgdisciplīnu. 

6. tabula 
Salīdzinājums ar Versaļas Universitātes Saint-Quentin-en-Yvelines 

dokumentu un arhīvu pārvaldības maģistra studiju programmu 

Kultūras un arhīvu maģistrs 
Master professionnel Métiers de la culture, 
archives (Université de Versaille Saint-
Quentin-en-Yvelines) 

Dokumentu un arhīvu pārvaldība 
(LU SZF) 

2 izvēles semināri par vēstures izpētes 
metodēm (6 KP; 36 st., 9 ECTS) 

Pētniecības metodes sociālajās zinātnēs 
(2 KP) 

2 tematiski izvēles semināri; pētījumi un 
praktiskie darbi vēsturē (6 KP; 36 st., 
9 ECTS) 

Profesionālā prakse (26 KP) 

Eiropas kultūras un sociālā vēsture (2 KP; 
18 st., 3 ECTS) 

— 

Vēsturisko pētījumu tehniskie līdzekļi 
(2 KP; 18 st., 3 ECTS) 

— 

Angļu valoda (2 KP; 24 st., 3 ECTS); — 
1 izvēles seminārs vai priekšmets saskaņā 
ar nozares piedāvājumu (2 KP; 3 ECTS) 

Izvēles priekšmets kādā no B daļas 
moduļiem (vismaz 2 KP) 
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Ziņojums par pētījumu, tā aizstāvēšana 
(12 KP; 18 ECTS) 

Maģistra darbs (20 KP) 

Organizācija un tīkls (kultūrpolitikas vēsture, 
administratīvā un juridiskā prakse) (3 KP; 
45 st., 5 ECTS) 

Sabiedrības vadība (4 KP) 

Lietišķā arhīvniecība 1 (viduslaiku un 
mūsdienu paleogrāfija un diplomātika) 
(2 KP; 24 st., 3 ECTS) 

— 

Lietišķā arhīvniecība 2 (publiskie un 
uzņēmumu arhīvi) (2 KP; 24 st., 3 ECTS) 

Dokumentu un arhīvu pārvaldība I, II 
(6 KP) 

Arhīvu darbs (5 KP; 66 st., 8 ECTS) Dokumentu krājuma struktūra un 
aprakstīšana (2 KP) 
Dokumentu saglabāšana (2 KP) 

Arhīvu jaunie darbības virzieni (elektroniskie 
arhīvi, dokumentu pārvaldība starparhīvā) 
(3 KP; 50 st., 4 ECTS) 

Metadati (2 KP) 
Ekspertu sistēmas un mākslīgais 
intelekts (4 KP) 
Digitālie arhīvi (2 KP) 

Informācijas un komunikācijas līdzekļi (angļu 
valoda,IT (internets)) (3 KP; 50 st., 4 ECTS)

Informācijas zinātne (2 KP) 

 

Versaļas Universitātes profesionālajā kultūras un arhīvu maģistra studiju programmā 
kursi tiek apgūti divu gadu (četru semestru) laikā. Kopējais kredītpunktu skaits, kas divu gadu 
laikā jāiegūst, ir 80 KP (120 ECTS). 

Tātad Latvijas Universitātes profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju 
„Dokumentu un arhīvu pārvaldība” ir orientēta uz dokumentu pārvaldību un informācijas 
zinātni, liekot akcentu ne tikai uz profesionālajām arhīvista prasmēm (salīdzinājumā ar 
Rēzeknes Augstskolas profesionālā maģistra studiju programmu „Arhīvniecība” vai 
Université de Versaille Saint-Quentin-en-Yvelines kultūras un arhīvu profesionālā maģistra 
studiju programmu), bet arī uz vadībzinātnes teorijas un prakses integrēšanu dokumentu un 
arhīvu pārvaldībā. Latvijas Universitātes programma saglabā plašāku arhīvzinātnes kontekstu 
informācijas tehnoloģiju un dokumentu sistēmu vadībā (salīdzinājumā ar Liverpūles 
Universitātes dokumentu un arhīvu pārvaldības maģistra studiju programmu). Saturiski tā ir 
tuva Londonas Universitātes koledžas dokumentu un arhīvu pārvaldības maģistra studiju 
programmai. 

7.4. Studiju programmas organizācija 

Programmā „Dokumentu un arhīvu pārvaldība” profesionālās augstākās izglītības 
maģistra studijas tiek organizētas, lai piedāvātu sociālo zinātņu, komerczinību un tiesību, kā 
arī humanitāro zinātņu tematiskās grupas bakalaura grāda vai otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības ieguvējiem iespēju turpināt izglītību dokumentu un arhīvu pārvaldībā. 
Tomēr tas neizslēdz iespēju studiju programmā mācīties arī citiem pretendentiem ar bakalaura 
grādu, otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vai tām pielīdzināto augstāko izglītību. 
Studējošajiem, kuru iepriekš iegūtā izglītība neatbilst studiju programmas profilam vai 
atbilstoša darba pieredze ir mazāka par trim gadiem, ir jāapgūst kurss zināšanu izlīdzināšanai. 

Studiju programmas saturs ir veidots atbilstoši Izglītības likumam, Augstskolu 
likumam, Profesijas standartam un Noteikumiem par Otrā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartu. Studiju procesu nosaka dokumenti, kas reglamentē studentu un 
augstskolas tiesiskās attiecības, kā arī studiju norisi un organizāciju. 

Studiju programmas saturs ir starpdisciplinārs. Saturs ir organizēts saskaņā ar LU SZF 
studiju attīstības stratēģiskajiem mērķiem un uzdevumiem, kas paredz veidot integrētus 
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studiju moduļus bakalaura un maģistra programmās, orientējoties uz Latvijas tautsaimniecības 
pieprasījumu, atbalstīt sadarbību ar darba devējiem aktuālu problēmu izpētē dažādos studiju 
projektos, kā arī nodrošināt iespēju praktizēties, lai veicinātu praktisko iemaņu pilnveidošanu. 
Atbilstoši fakultātes nostādnēm studiju programmas organizācija paredz veidot ilgtermiņa 
sadarbību ar uzņēmumiem un organizācijām kā sociālajiem partneriem studiju kvalitātes 
veicināšanā, kā arī izstrādāt un realizēt mūžizglītības un tālākizglītības programmas Latvijas 
iedzīvotājiem. 

Programmas izpilde paredzēta divos gados (četros semestros) pilna laika klātienes 
studijās, divi ar pusi gados (piecos semestros) nepilna laika klātienes studijās un trijos gados 
(sešos semestros) nepilna laika neklātienes studijās. Četru semestru (piecu vai sešu semestru) 
laikā studenti apgūst teorētisko studiju programmu, veic profesionālo praksi un izstrādā 
maģistra darbu. Trešais (ceturtais vai piektais) semestris pilnībā atvēlēts profesionālajai 
praksei, bet ceturtais (piektais vai sestais) semestris – maģistra darba izstrādei (programmas 
sastāvdaļas procentos pret visu apjomu skat. 7. tabulā). 

Programmas kursi ir grupēti divās daļās: 
A daļa: obligātie kursi – 66 kredītpunkti (t.sk. profesionālā prakse – 26 kredītpunkti, 

maģistra darbs – 20 kredītpunkti). A daļas īpatsvars studiju programmā ir 83% no kopējā 
apjoma. Nozīmīga obligātās daļas (A daļas) sastāvdaļa ir profesionālā prakse – 33% no kopējā 
apjoma. 

B daļa: ierobežotās izvēles kursi – 14 kredītpunkti. B daļas īpatsvars ir 17% no kopējā 
apjoma. B daļā izvēlei tiek piedāvāti kursi 28 kredītpunktu apjomā (par 14 kredītpunktiem 
vairāk nekā nepieciešams). B daļas kursi tiek piedāvāti divos tematiskajos moduļos 
(Informācijas tehnoloģijas un pieejamība; Vadībzinību teorija un metodes dokumentu un 
arhīvu pārvaldībā). Katrā modulī studējošajiem jāizvēlas kursi vismaz 6 kredītpunktu apjomā. 

Lai izlīdzinātu zināšanu bāzi studējošajiem, kuru iepriekš iegūtā izglītība nav sociālo 
zinātņu, komerczinību un tiesību izglītības tematiskajā grupā vai humanitāro zinātņu 
tematiskajā jomā, kā arī gadījumā, ja studiju programmas profilam atbilstoša darba pieredze ir 
mazāka par trim gadiem, B daļā tiek piedāvāts kurss „Dokumentu sistēma” (4 kredītpunkti). 

Profesionālā prakse. Profesionālo praksi pilna laika klātienes studējošie veic otrajā un 
trešajā semestrī. Prakse notiek iestāžu un uzņēmumu dokumentu pārvaldības struktūrvienībās, 
iestāžu un valsts arhīvos, ar kuriem LU pēc vajadzības tiek slēgti līgumi par prakses veikšanu 
(vienošanos par praksi un prakses rokasgrāmatu skat. 4. un 5. pielikumā). Praksi vispirms veic 
dokumentu, pēc tam arhīvu pārvaldībā. Prakses gaitā studējošie izstrādā prakses analītisko 
pētījumu un atskaiti, kā arī noslēguma prezentāciju. Prakses apjoms – 26 kredītpunkti. 

Maģistra darbs. Darba tematu studenti izvēlas pirmajā semestrī, saskaņo ar darba 
vadītāju, iesniedz pieteikumu Informācijas un bibliotēku studiju nodaļā un pēc apstiprināšanas 
Nodaļas sēdē uzsāk tā realizāciju. Darba vadītājs ir programmas docētājs. Recenzents var būt 
gan programmas docētājs, gan arhīvu un dokumentu pārvaldības darba nozares speciālists. Par 
maģistra darba izstrādi un sekmīgu aizstāvēšanu students saņem 20 kredītpunktus. Maģistra 
darba apjoms ir no 80 līdz 90 lpp. (1800 zīmju lappusē, 12 punktu burtu lielums, intervāls – 
1,5; metodiskos norādījumus maģistra darba izstrādāšanai skat. 10. pielikumā). Maģistra darbs 
reģistrējams Informācijas un bibliotēku studiju nodaļā ceturtajā semestrī pilna laika klātienes 
studijās, piektajā semestrī nepilna laika klātienes studijās vai sestajā semestrī nepilna laika 
neklātienes studijās. Atskaitīšanās par maģistra darba izstrādes gaitu (pētījuma progress) 
notiek maģistrantu priekšaizstāvēšanā studiju pēdējā semestrī. Aizstāvēšana notiek 
Dokumentu un arhīvu pārvaldības profesionālā maģistra gala pārbaudījumu komisijas sēdē 
pēdējā semestra noslēgumā. 
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7. tabula 
Programmas sastāvdaļas (% pret visu apjomu) 

Nr. Programmas sastāvdaļas Apjoms kredītpunktos % pret visu 
apjomu 

1. A. Obligātie kursi 20 25 % 

2. B. Ierobežotās izvēles kursi 14 17,5 % 

3. A. Profesionālā prakse 26 32,5 % 

4. A. Maģistra darbs 20 25 % 

 Kopā 80 100 % 

 

No imatrikulācijas brīža studentam ir LU studējošā tiesības, kuras paredz 
likumdošana. Imatrikulētajiem studentiem izsniedz studenta apliecību un paroli piekļuvei LU 
Informācijas sistēmai (LUIS) un e-kursiem. Studentiem ir iespējas mainīt studiju formu un 
programmu, ieskaitīt studiju novērtējumā citās atbilstošās otrā līmeņa augstākās izglītības 
studiju programmās iegūtās zināšanas, kā arī uz laiku pārtraukt studijas (studiju pārtraukums), 
saglabājot tiesiskās attiecības ar LU. 

Pilna laika klātienē studenti mācās divas reizes nedēļā (piektdienās un sestdienās) no 
9:00 līdz 18:00, plānojot 20 kontaktstundas un 20 stundas patstāvīgām studijām nedēļā (šāda 
proporcija ir paredzēta Augstskolu likumā, nosakot pilna laika studijās ne mazāk kā 40 
akadēmiskās stundas nedēļā, kurā līdz 50% stundu ir kontaktstundas). Nepilna laika klātienē 
studenti mācās divas reizes nedēļā: piektdienās no 13:00 līdz 18:00 un sestdienās no 9:00 līdz 
18:00. Nepilna laika neklātienē studenti mācās vienu reizi nedēļā (sestdienās) no 9:00 līdz 
16:00. 

7.5. Studiju programmas kvalitātes nodrošināšanas sistēma 

Studiju programmas izpildes un studiju procesa kvalitātes nodrošināšana ir 
nozīmīgākais akadēmiskā un palīgpersonāla uzdevums. Studiju programmas kvalitāte tiek 
vērtēta gan tās izstrādes, gan realizācijas procesā. 

Programmas izstrādes procesā to vērtē LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un 
bibliotēku nodaļas mācībspēki, LU Komunikācijas zinātnes studiju programmu padomes, kā 
arī LU Sociālo zinātņu fakultātes Domes izvirzīts recenzents – konkrētās nozares speciālists. 
Programmas atbilstību kvalitātes prasībām apstiprina arī LU Studiju programmu kvalitātes 
novērtēšanas komisija. 

Programmas realizācijas procesā ir vairākas kvalitātes nodrošināšanas aktivitātes: 
1) akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšana, iesaistīšana pētniecībā; 2) sekošana 
studējošo iesniegumiem (atvērto durvju politika); 3) studējošo viedokļa uzklausīšana par 
studiju programmu kopumā un konkrētiem pasniedzējiem, veicot regulāru anketēšanu; 
4) diskusiju organizēšana ar darba devējiem un absolventiem par studiju laikā iegūto 
kompetenču atbilstību darba tirgus prasībām; 5) diskusiju rosināšana par programmas 
sasniegumiem un problēmām studiju programmu padomes un fakultātes Domes sēdēs; 
6) regulāra pašnovērtējuma ziņojumu sagatavošana un apspriešana. 
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7.6. Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

Finansēšanas avoti 
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas 

„Dokumentu un arhīvu pārvaldība” finansēšanas avots ir studiju maksa. Līdzekļi studiju 
maksai ir juridisko un fizisko personu finanses. Studiju programmas izmaksas pilna laika 
klātienes, nepilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studijām skat. 8. nodaļā. 

8. tabula 
Studiju programmas bilance 

Parametra nosaukums Aprēķinātais lielums 
(Ls) 

Tiešās studiju programmas izmaksas uz 1 studentu gadā 1556,13 

 

Viena studējošā studiju izmaksas gadā 1556,13 
 
Plānotais optimālais studentu skaits programmā ir 15 studenti. 

Infrastruktūras nodrošinājums 
Studiju programmas realizācija paredzēta LU Sociālo zinātņu fakultātē, izmantojot 

minētās fakultātes infrastruktūru (auditorijas, bibliotēku, tehnisko un tehnoloģisko 
aprīkojumu, nepieciešamo aparatūru un programmatūru studiju procesa vajadzībām u.tml.), kā 
arī nodrošinot studiju programmas administrēšanu. Infrastruktūra un studiju materiāltehniskā 
bāze atbilst studiju programmas vajadzībām, infrastruktūras nodrošinājums ir pietiekams 
ikvienam studentam.  

Studentu rīcībā ir: 
• aparatūra un programmatūra (datoru izmantošana mācību un patstāvīgā darba 

vajadzībām ir iespējama īpaši komplektētās datorklasēs ar 70 vietām, kā arī SZF 
bibliotēkā; katras fakultātes nodaļas rīcībā ir vismaz divi pārnēsājami datorprojektori 
izstrādāto projektu, patstāvīgo darbu un semināra materiālu prezentēšanai u.tml.); 

• informācijas resursi – teorētiskā literatūra, uzziņu informācijas avoti analogā un 
elektroniskā formā (LU bibliotēka veiksmīgi realizē komplektēšanas politiku, radot 
iespēju iegūt nozīmīgāko nozares literatūru; patstāvīgajām studijām studējošie var 
izmantot gan labiekārtotās LU Sociālo zinātņu fakultātes un Ekonomikas un vadības 
fakultātes bibliotēkas, gan Valsts arhīvu speciālās bibliotēkas telpas un resursus). 
Mācību literatūras pieejamība LU bibliotēkā programmas obligātajiem (A daļas) un 
ierobežotās izvēles (B daļas) kursiem ir 84% no visiem avotiem (A daļā – 80% no 
visiem avotiem, B daļā – 93% no visiem avotiem), jo dokumentu un arhīvu pārvaldība 
ir jauns tematisks virziens LU akadēmiskajā praksē. Dokumentu un arhīvu pārvaldības 
nozarei specifiskie informācijas avoti studējošajiem ir pieejami Valsts arhīvu 
speciālajā bibliotēkā saskaņā ar līgumu par krājuma izmantošanu studiju procesa 
vajadzībām. 
LU SZF bibliotēkas infrastruktūras un programmai atbilstošu informācijas avotu 
pieejamības raksturojumu, kā arī kopsavilkumu par informācijas avotu nodrošinājumu 
skat. 8. pielikumā. Līgumu ar Valsts arhīvu speciālo bibliotēku par krājuma 
izmantošanu studiju procesa vajadzībām skat. 9. pielikumā; 

• auditorijas un nodarbību klases (Sociālo zinātņu fakultātē ir 30 renovētas auditorijas 
ar 1950 vietām; to lielums un stāvoklis ir adekvāts studiju programmas realizācijas 
plānam).  
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7.7. Imatrikulācijas nosacījumi 

Studiju programmas “Dokumentu un arhīvu pārvaldība” mērķauditorija ir reflektanti 
ar akadēmisko bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo (vai tām pielīdzināmu) augstāko 
izglītību: 

1) Latvijas Universitātes un citu valsts un ārvalsts augstskolu absolventi šādās 
izglītības tematiskajās jomās: humanitārās zinātnes, sociālās un cilvēkrīcības 
zinātnes, informācijas un komunikācijas zinātnes, komerczinības un 
administrēšana, tiesību zinātne; 

2) dokumentu un arhīvu pārvaldībā nodarbinātie: privāto, valsts un pašvaldību 
iestāžu un uzņēmumu dokumentu un arhīvu pārvaldības darbinieki, valsts arhīvu 
iestāžu uzraudzības darbinieki, kā arī valsts arhīvu dokumentu aprakstīšanas, 
uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas speciālisti ar vismaz trīs gadu praktisko 
pieredzi dokumentu pārvaldībā vai arhīvu darbā; 

3) citi reflektanti, ja tie pamatoti motivē vēlmi studēt dokumentu un arhīvu 
pārvaldību un pierāda zināšanas iestājpārbaudījumā. 

Imatrikulācija studiju programmā notiek atbilstoši LU imatrikulācijas noteikumiem. 
Studiju programmā uzņem konkursa kārtībā, balstoties uz iestājpārbaudījuma rezultātiem. 
Uzņemšanas nosacījums programmā ir sekmīgi nokārtots iestājpārbaudījums, ievērojot 
noteiktos iestājpārbaudījuma kritērijus, kas sastāv no: 

1) akadēmiskā bakalaura vai otrā līmeņa profesionālās (vai tām pielīdzināmas) 
augstākās izglītības kvantitatīvo rādītāju vērtējuma (vidēji svērtās atzīmes 
pamatstudiju priekšmetos un noslēguma darba atzīmes; reflektantiem, kuriem 
nav vidējās svērtās atzīmes vai norādes par stundu skaitu diplomā, tiks vērtēta 
vidējā atzīme); 

2) iestājpārrunām, lai noskaidrotu reflektanta motivāciju studijām, iepriekšējās 
zināšanas par dokumentu un arhīvu pārvaldību, kā arī pieredzi dokumentu 
pārvaldībā vai arhīvu darbā. Iestājpārrunas sastāv no: 
a) reflektanta motivācijas studijām pamatojuma mutiska izklāsta; 
b) paredzamā pētniecības virziena pamatojuma mutiska izklāsta (pētījuma 

temats; pētījuma aktualitāte; pētījuma problēma; pētījuma mērķi un 
uzdevumi; paredzamā pētījuma rezultāti); 

c) studiju programmas profilam atbilstošas darba pieredzes mutiska izklāsta 
(profesionālā pieredze, amata pienākumi, kvalifikācijas pilnveide). 

Ja studējošo iepriekš iegūtā izglītība nav sociālo zinātņu, komerczinību un tiesību 
izglītības tematiskajā grupā vai humanitāro zinātņu tematiskajā jomā, vai ja studiju 
programmas profilam atbilstoša darba pieredze ir mazāka par trim gadiem, ir jāapgūst kurss 
„Dokumentu sistēma” (4 KP) zināšanu bāzes izlīdzināšanai. 

Profesionālo maģistra grādu ieguvušajiem studiju programmas beidzējiem ir tiesības 
turpināt akadēmisko izglītību Latvijas un ārvalstu augstskolās, lai iegūtu doktora grādu. 

7.8. Studiju programmas praktiskā realizācija 

Studiju programmas kursu docēšanu nodrošina profesionālās izglītības maģistra 
studiju līmenim atbilstošs mācībspēku sastāvs (akadēmiskā personāla sastāvu skat. 
11. tabulā). Studiju programmas realizācijā ir iesaistīti Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu 
fakultātes, Ekonomikas un vadības fakultātes, kā arī Daugavpils Universitātes pasniedzēji. 
Atsevišķus kursus docē un praktisko iemaņu apguvi (prakses norisi) nodrošina kvalificēti 
arhīvu un dokumentu sistēmu vadības speciālisti no šādām iestādēm un uzņēmumiem: 

1) Latvijas Nacionālais arhīvs, 
2) Centrālā mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorija, 



 26

3) Latvijas Nacionālā bibliotēka, 
4) Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, 
5) Akciju sabiedrība Unistock. 
Programmas docētāji veic mācību metodisko darbu: veido un regulāri atjauno 

programmas studiju kursu saturu (t.sk. e-kursus), nodrošina atbilstošo studiju priekšmetu 
pasniegšanu, maģistra darbu vadīšanu un recenzēšanu, attīsta didaktiskās prasmes, sadarbībā 
ar fakultātes bibliotēku paplašina informācijas resursu krājumu. 

Programmas realizācijā ir iesaistīts arī atbilstošs metodiskais un tehniskais personāls 
(studiju metodiķis, datorsistēmu administrators), kas nodrošina studiju darba metodisko 
atbalstu un lietvedību, kā arī efektīvu informācijas tehnoloģiju un tehnikas izmantošanu. 

Studiju programmas izpildes gaitā studējošie apgūst teorētiskās zināšanas un 
praktiskās iemaņas, lai varētu veidot un administrēt dokumentu pārvaldības sistēmas, 
organizēt dokumentu sistēmu auditu un darbības kontroli, nodrošināt dokumentu sistēmu 
atbilstību Latvijas un starptautiskajiem normatīvajiem dokumentiem. 

Izmantotās studiju metodes un formas 
Studiju metožu klāsts ir daudzveidīgs: lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, 

patstāvīgais darbs, kooperatīvās mācīšanās metodes (darbs grupās), kontroldarbu izstrāde 
testu un referātu formā: 

1) lekcijas, lai izklāstītu kursa teorētiskos jautājumus un ievirzītu diskutablajās 
problēmās. Lekcijas ir viena no galvenajām darba formām (aptuveni 50% no visa 
studiju metožu klāsta). Šāda izvēle ir izskaidrojama ar to, ka pagaidām nav 
pilnīgi nokomplektēts nepieciešamās mācību literatūras apjoms valsts valodā. 
Pasniedzēji to kompensē, lekcijām elektroniskā formā papildus gatavojot studiju 
metodiskos materiālus; 

2) semināri, lai padziļināti iztirzātu atsevišķus teorētiskus jautājumus, apspriestu 
diskutablas nostādnes. Semināriem studenti gatavojas pa vienam vai strādā 
grupās un aizstāv savu viedokli semināra laikā; 

3) praktiskās nodarbības ir individuālais darbs, lai attīstītu praktiskās iemaņas 
darbā ar informācijas sistēmām, informācijas apstrādi, informācijas izguvi, 
datubāžu veidošanu, kā arī apgūtu arhīva pārvaldības līdzekļus un to veidus, 
normatīvdokumentu (standartu) praktisko lietošanu dokumentu pārvaldībā, 
dokumentu konservācijā pielietojamās metodes un materiālus u.c.; 

4) testi, lai konstatētu priekšzināšanas vai arī noskaidrotu atsevišķu tematu izpratni 
kursa ietvaros; 

5) referāti, lai patstāvīgi analizētu teorētisko literatūru. Piedāvātie referātu temati 
dod iespēju izstudēt plašāku literatūras klāstu, nekā pasniedzējs spēj 
vienpersoniski izstāstīt; 

6) patstāvīgais darbs tiek organizēts, lai veicinātu patstāvīgu teorētisko 
informācijas avotu apguvi, teorētisku un praktisku uzdevumu izpildi dažādās 
dokumentu pārvaldības un arhīvu darbības jomās. Patstāvīgajās studijās studenti 
izstrādā referātus, prezentē tos un apspriež grupu nodarbībās; 

7) kooperatīvās mācīšanās metodes (darbs grupās) nodrošina studentiem iespēju 
apgūt prasmi strādāt komandā, uzklausīt citus, diskutēt, pārvērtēt savu viedokli, 
pieņemt vienotu lēmumu. Grupu darbu visbiežāk izmanto referātu sagatavošanā, 
arhīvu, dokumentu pārvaldības struktūrvienību darba analīzē un novērtēšanā, 
informācijas pakalpojumu apguvē u.c.; 

8) e-kursi piedāvā iespēju studentiem patstāvīgi studēt priekšmetu, izmantojot 
norādītos informācijas avotus, atskaites formas, testus un citas mācību 
materiālus, ko nodrošina Moodle vide. E-kursu formā tiek organizēti 58% no 
visiem programmā iekļautajiem kursiem. 
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Darba tirgum nepieciešamo prasmju un kompetenču apguve 
Par darba tirgum nepieciešamajām prasmēm un kompetencēm liecina darba devēju 

aptauja. Darba devēju anketā (anketas paraugu skat. 3. pielikumā) respondentiem bija jāno-
rāda trīs, viņuprāt, svarīgākās zināšanas un prasmes, kuras vēlētos redzēt dokumentu 
pārvaldībā nodarbinātajos. Respondentu viedoklis liecina, ka svarīgas ir zināšanas un prasmes 
šādās 5 kategorijās: 1) normatīvās bāzes pārzināšana (jaunākās izmaiņas likumdošanā un MK 
noteikumos un prasme tās ieviest praksē, prasme izstrādāt iekšējos normatīvos dokumentus 
u.tml.); 2) izpratne par informācijas un komunikāciju tehnoloģijām dokumentu un arhīvu 
pārvaldībā (spēja izveidot, uzturēt un strādāt ar dokumentu pārvaldības sistēmu, datorzinības, 
IT prasmes, prasmes e-dokumentu pārvaldībā, orientēšanās datubāzēs un elektronisko datu 
ievadē u.tml.); 3) zināšanas par pārvaldības procesiem – lēmumu pieņemšana, stratēģisko 
attīstības virzienu noteikšana, kvalitātes kontrole (dokumentu un arhīvu pārvaldības un 
dokumentu sistēmas kontroles prasmes, arhīvu darba kontrole atbilstoši prasībām u.tml.); 
4) zināšanas dokumentu apstrādē un arhīvu uzturēšanā (prasmes kārtot un sistematizēt arhīvu, 
organizēt dokumentu apriti, vest lietvedību u.tml.); 5) vispārīgas zināšanas nozares attīstībā. 

Atbilstoši minētajām kategorijām studiju programmas saturā ir kursi, kuros tiek 
apskatīti normatīvās bāzes aktuālie jautājumi dokumentu un arhīvu pārvaldībā (piem., 
Informācijas un dokumentu pieejamības normatīvie aspekti), informācijas tehnoloģiju 
apguves kursi (piem., Digitālie arhīvi, Ekspertu sistēmas un mākslīgais intelekts), kursi 
nozares sistēmu vadībā (piem., Dokumentu un arhīvu pārvaldība), vispārīgie vadības un 
administrēšanas kursi (piem., Vadības teorija, Iekšējais audits, Kvalitātes vadības sistēma 
arhīvā, Projektu vadība politikā), kursi dokumentu krājuma organizēšanā un uzturēšanā 
(piem., Dokumentu krājuma struktūra un aprakstīšana, Dokumentu saglabāšana), kā arī kursi 
arhīvzinātnē un informācijas zinātnē. Detalizētu pārskatu par programmā iekļautajiem studiju 
kursiem skat. 9. nodaļā. 

Dokumentu un arhīvu pārvaldībā nodarbināto zināšanas un prasmes nosaka arī 
profesijas standarts „Dokumentu sistēmu vadītājs” (kods: 2621 08). Profesijas standartā 
ietverto zināšanu (priekšstata, izpratnes un pielietošanas līmenis) un programmas studiju 
kursu salīdzinājumu skat. 14. pielikumā. 

Prakses plānojums un organizācija 
Būtiska 5. līmeņa profesionālās kvalifikācijas prasmju un kompetenču apguvē ir 

profesionālā prakse. Prakses norisē programma paredz: 1) ievadsemināru; 2) prakses 
uzdevumu realizēšanu iestāžu, uzņēmumu arhīvu un dokumentu pārvaldības struktūrvienībās; 
3) prakses analītiskā pētījuma veikšanu; 4) prakses noslēguma semināru. Prakses kopējais 
ilgums ir 1040 stundas jeb 26 nedēļas. Profesionālajai praksei ir divas daļas: prakse 
dokumentu pārvaldībā (6 nedēļas pēc kārtas) un prakse arhīvu pārvaldībā (20 nedēļas pēc 
kārtas). Prakse dokumentu pārvaldībā paredz tādus uzdevumus kā organizācijas dokumentu 
sistēmas vai kādas no tās sastāvdaļām izstrāde un ieviešana, dokumentu sistēmas audits, 
dokumentu pārvaldības reglamentējošo dokumentu un instrumentu izstrāde u.c. Prakse arhīvu 
pārvaldībā nosaka tādus uzdevumus kā iepazīšanās ar dokumentu uzkrāšanas, saglabāšanas, 
uzskaites un izmantošanas organizāciju, dokumentu izvērtēšana, arhīva fonda vai tā daļas 
aprakstīšana, dokumentu esamības un fiziskā stāvokļa pārbaude, piekļuves nodrošināšana 
iestādes vai arhīva dokumentiem u.c. Prakses analītisko pētījumu veic, padziļināti analizējot 
vai vērtējot kādu ar dokumentu vai arhīvu pārvaldību saistītu jautājumu. Prakses analītisko 
pētījumu aizstāv prakses noslēguma seminārā. Tajā prezentācijas veidā tiek izklāstīti prakses 
gaitā veiktie uzdevumi, izmantotās metodes un rezultāti, kā arī galvenās konstatētās 
problēmas un risinājuma modeļi. Detalizēts prakses saturs, tās aizstāvēšana un vērtēšana 
izklāstīta studentiem pieejamā prakses rokasgrāmatā (prakses rokasgrāmatu (nolikumu) skat. 
5. pielikumā). Līgumu par prakses organizēšanu skat. 4. pielikumā. 
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7.9. Vērtēšanas sistēma 

Studiju rezultātus otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju 
programmā “Dokumentu un arhīvu pārvaldība” novērtē pēc diviem rādītājiem: kvalitātes 
rādītājs – atzīme pēc 10 ballu skalas (saskaņā ar Otrā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības valsts standarta prasībām); kvantitātes rādītājs – kredītpunkti pēc kopējā stundu 
skaita katrā mācību priekšmetā. 

Lai iegūtu kredītpunktus, katra studiju kursa noslēgumā studentiem jānokārto kursa 
noslēguma pārbaudījums (rakstiskais vai mutiskais eksāmens). Lai nodrošinātu studentu 
informētību par studiju kursa noslēguma pārbaudījumu prasībām un nosacījumiem, tie 
studentiem tiek izskaidroti studiju kursa pirmajā nodarbībā, kā arī tiek iekļauti studiju kursu 
aprakstā LU Informācijas sistēmā (LUIS). Kredītpunktus ieskaita par katru apgūto studiju 
kursu, ja vērtējums nav zemāks par 4 (gandrīz viduvēji). 

Bez studiju kursa noslēguma pārbaudījuma katrā studiju kursā ir iespējami arī kārtējie 
pārbaudījumi – kontroldarbi, testi, individuālie darbi, uzstāšanās semināros, referāti u.c. 
Noslēguma pārbaudījumā (ja tas paredzēts kursa aprakstā) ņem vērā arī kārtējo pārbaudījumu 
atzīmes. Novērtēšanas biežums ir atkarīgs no kursa apjoma un specifikas. Katra konkrētā 
kursa vērtēšanas sistēma tiek detalizēti izklāstīta pirmajā nodarbībā, kā arī iekļauta kursa 
aprakstā. Dažādu pārbaudījumu formu un to rezultāta īpatsvaru (%) studiju kursa gala 
vērtējumā skat. 9. tabulā. 

9. tabula 
Pārbaudījumu formas un to īpatsvars kopējā kursa pārbaudījumu vērtējumā 

Nr. Pārbaudījuma formas % pret visu 
apjomu 

1. Semināri 25 % 

2. Referāti 15 % 

3. Patstāvīgais darbs 15 % 

4. Rakstiskais eksāmens 45 % 

 

Studiju kursa rezultātu vērtēšana notiek visa semestra laikā: 
• studiju kursa noslēguma vērtējumu veido proporcionāla atzīme no visa semestra 

veikuma novērtējuma – starppārbaudījumu un noslēguma pārbaudījuma (mutiskā 
vai rakstiskā eksāmena) atzīmes. Šāds princips ne tikai organizē studējošos 
darbam semestrī, bet arī rosina viņus koncentrēti atkārtot būtiskākos ar kursa 
tematu saistītos jautājumus; 

• starppārbaudījumu kopējais vērtējums ir ne mazāks kā 50% no kopējā vērtējuma, 
eksāmenā iegūtais vērtējums ir ne mazāks kā 10% no kopējā vērtējuma. 
Eksāmena kārtošana ir obligāta prasība, lai iegūtu kredītpunktus par studiju kursa 
apguvi. 

Programmas apguves vērtējums ietver profesionālās prakses novērtējumu. Prakse tiek 
vērtēta ar atzīmi 10 ballu skalā. Atzīmi izliek prakses aizstāvēšanas komisija, ņemot vērā 
prakses uzdevumu un prasību izpildi, prakses vadītāja institūcijā vērtējumu, kā arī prakses 
analītiskā pētījuma un tā prezentācijas vērtējumu. 

Programmas apguvi noslēdz maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana, kas arī tiek 
vērtēta 10 ballu skalā. Aizstāvot darbu, tiek piemēroti noteikti vērtēšanas kritēriji (skat. 
10. pielikumu „Metodiskie norādījumi maģistra darba izstrādāšanai”, 7.2. apakšnodaļu 
„Vērtēšanas kritēriji”). 
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Studentu zināšanu vērtējuma un maģistra darba vērtējuma rezultāti tiek apspriesti 
Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas sēdēs un secinājumi izmantoti studiju darba 
pilnveidošanā. 

7.10. Studējošie 

Studējošo skaits 
Profesionālā maģistra studiju programma „Dokumentu un arhīvu pārvaldība” ir jauna 

studiju programma. LR Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības programmu 
licencēšanas komisijas licenci tā saņēma 2009. gada 8. oktobrī (licences kopiju skat. 
3. nodaļā), tādēļ 2010./2011. akadēmiskajā gadā tika imatrikulēti pirmie studējošie (studējošo 
skaita raksturojumu skat. 10. tabulā). 

10. tabula 
Studējošo skaits 

 

1. gadā 
imatrikulē-
to studentu 
skaits 

Studentu skaits 
pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 
par 
maksu 

Absol-
ventu 
skaits 

Eksmat
rikulēto 
skaits 
(atbi-
rums) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2010. gads 10 10 0 0 0 0 0 10 10 0 0 

            

 

Studējošo grupā ir 9 sievietes un 1 vīrietis. Studējošo vecums ir no 34 līdz 49 gadiem 
(vidējais vecums ir 39 gadi). Astoņi studējošie strādā studiju programmas profilam atbilstošu 
darbu. Minētie dati raksturo valsts arhīvu uzraudzības iestādēs nodarbinātos, kas ir viena no 
programmas mērķauditorijas grupām. Viņi ir darbspējīga vecuma cilvēki, kuri vēlas apgūt 
teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, lai spētu darboties pārmaiņu laikā un konkurēt 
darba tirgū. Motivācija studijām ir arī profesionālā maģistra grāds un 5. līmeņa profesionālā 
kvalifikācija, ko augstu novērtē darba devēji. Studējošo darba devēji ir, piemēram, SIA 
Valmieras namsaimnieks, Valsts ieņēmumu dienesta Administratīvā pārvalde, Pašvaldības 
SIA Rīgas satiksme, VSIA Latvijas Vēstnesis, Ventspils Brīvostas pārvalde u.c. 

Pirmajā imatrikulēto studentu grupā nav valsts arhīvu sistēmā strādājošo. Šāda 
situācija skaidrojama ar arhīvu sistēmas reorganizāciju 2010. gada nogalē un nestabilitāti 
valsts ekonomikā, kā arī ar studiju maksu, kas jāsedz pašiem studējošajiem. Tuvojoties 
publisko dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā strādājošo sertifikācijai, kas noteikta Arhīvu 
likumā, motivēti studēt programmā būs potenciālie sertifikātu ieguvēji. 

Optimāls studentu skaits, kas būtu nepieciešams programmas veiksmīgai realizācijai 
un atbilstoši kuram ir aprēķināta programmas tāme, ir 15 studenti. Studiju programmā ir 
iespējams uzņemt arī lielāku studentu skaitu, ja ir potenciālo reflektantu interese. 

Studējošo aptaujas analīze 
2010. gada decembrī notika programmā studējošo anonīma aptauja. Aptaujā tika 

iesaistīti desmit studējošie, aptaujas anketas atpakaļ tika saņemtas no desmit studējošajiem 
(studējošo aptaujas anketu paraugus skat. 3. pielikumā). Respondenti vērtēja gan programmu 
kopumā, gan atsevišķus docētos kursus, kuru klausītāji viņi bija 2010./2011. akadēmiskā gada 
rudens semestrī. Studējošajiem kopumā bija iespēja klausīties 5 kursus Obligātajā daļā 
(A daļā) un 4 kursus Ierobežotās izvēles daļā (B daļā), kas ir 47% no visa kursu piedāvājuma 
programmā. Respondentu vidējais lekciju apmeklējums bija 75%-100%, tādēļ viedoklis par 
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programmas un tās kursu saturu, par docēšanā iesaistītajiem mācībspēkiem, kā arī par 
programmas vadību ir objektīvs. 

Raksturojot studiju programmu kopumā, respondenti pozitīvi vērtē gan studiju kursu 
piedāvājumu programmā, gan studiju kursu saturu (‘pilnībā apmierina’ – attiecīgi 3 un 2 
atbildes, bet ‘drīzāk apmierina’ – attiecīgi 6 un 8 atbildes). Pozitīvāk (‘pilnībā apmierina’ – 3 
atbildes) vērtēts A daļas kursu saturs. Kritiskas piezīmes (arī ‘drīzāk neapmierina’ – 3 
atbildes) ir par B daļas kursu izvēli. Ierobežotās izvēles daļā (B daļā) programmā tiek 
piedāvāti kursi 28 kredītpunktu apjomā, kas ir divas reizes vairāk nekā nepieciešams, tādēļ 
izvēle potenciāli tiek nodrošināta. Ierobežojumi rodas tiem studējošajiem, kuru iepriekš iegūtā 
izglītība neatbilst programmas tematiskajam profilam un kuriem jāizvēlas kurss zināšanu 
izlīdzināšanai (4 kredītpunktu apjomā). 

Studējošos apmierina nodarbību plānojums pa nedēļas dienām (‘pilnībā apmierina’ – 8 
atbildes un ‘drīzāk apmierina’ – 2 atbildes), tādējādi ir attaisnojies lēmums nodarbības 
fakultātē organizēt piektdienās un sestdienās. Respondentus apmierina arī nodarbību 
plānojums pa semestriem (‘pilnībā apmierina’ – 6 atbildes, ‘drīzāk apmierina’ – 2 atbildes, 
‘drīzāk neapmierina’ – 1 atbilde, ‘nevaru pateikt’ – 1 atbilde). Ir ieteikums profesionālo praksi 
veikt jau pirmajā studiju semestrī, kas tomēr neatbilst prakses organizēšanas mērķim – 
nostiprināt studiju laikā iegūtās teorētiskās zināšanas un apgūt šo zināšanu pielietošanu 
praksē. 

Īpaši pozitīvi studējošie vērtē fakultātes personāla attieksmi pret studentiem (‘pilnībā 
apmierina’ – 9 atbildes, ‘nevaru pateikt’ – 1 atbilde) un informācijas iegūšanas iespējas par 
studiju procesu fakultātē (‘pilnībā apmierina’ – 8 atbildes, ‘drīzāk apmierina’ – 1 atbilde un 
‘nevaru pateikt’ – 1 atbilde). Programmas lietderību kopumā raksturo respondentu pozitīvā 
atbilde uz jautājumu „Vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju programmu LU?”: 
‘pilnībā apmierina’ – 8 atbildes, ‘drīzāk apmierina’ – 1 atbilde un ‘nevaru pateikt’ – 1 atbilde. 
Detalizētu programmas anketas atbilžu analīzi diagrammās skat. 3. pielikumā. 

Raksturojot pasniedzējus un viņu docētos studiju kursus, studenti vērtēja katru klausīto 
kursu atsevišķi. Analizēts visu 9 kursu summārais vērtējums (66 anketas). Respondentiem 
būtiska ir pasniedzēju spēja tematu izklāstīt saprotami, sistemātiski, loģiski un ar skaidru 
runu, kā arī izraisīt interesi par konkrēto kursu un rosināt domāšanu. Lai gan vairākumā 
gadījumu šie kritēriji tiek vērtēti pozitīvi, par dažiem no tiem ir atsevišķi negatīvi vērtējumi 
(‘drīzāk nepiekrītu’ – 2 atbildes (no 66 atbildēm apgalvojumam par saprotamu kursa izklāstu); 
‘drīzāk nepiekrītu’ – 4 atbildes (no 66 atbildēm apgalvojumam par sistemātisku un loģisku 
temata izklāstu). 

Pozitīvs vērtējums mācībspēkiem kopumā ir par iespēju saņemt pasniedzēja 
konsultāciju (‘pilnīgi piekrītu’ – 57 atbildes (no 66 atbildēm apgalvojumam par konsultācijas 
saņemšanu)) un studentu veikuma vērtējumu visa semestra laikā (‘pilnīgi piekrītu’ – 53 
atbilde (no 66 atbildēm apgalvojumam par vērtēšanu semestra laikā)), kā arī izjust labvēlīgu 
attieksmi pret studentiem. Studiju kursos kopumā studējošajiem ir bijusi skaidra izpratne par 
prasībām kursa apguvei un kursa programmu, kā arī par to, kā tiks vērtēta kursa apguve. 
Studenti atzīmē, ka studiju kursu temati savstarpēji lieki nedublējas (‘pilnīgi piekrītu’ – 59 
atbildes (no 66 atbildēm apgalvojumam par kursu dublēšanu)) un lietderīgi ir ticis izmantots 
nodarbības laiks. Vispozitīvākās atsauksmes ir par tādiem A daļas kursu docētājiem kā 
Daugavpils Universitātes profesors Aleksandrs Ivanovs un LU SZF Informācijas un 
bibliotēku studiju nodaļas docente Baiba Holma. 

Studentus apmierina nelielais studējošo skaits grupā, kas tiek vērtēts kā optimāls kursu 
apguvei, tādēļ īpaši kritiski studenti ir vērtējuši grupas lielumu kursā „Iekšējais audits”, kas 
notika LU Ekonomikas un vadības fakultātē kopā ar vairākiem desmitiem citu programmu 
studentu (‘drīzāk nepiekrītu’ – 3 atbildes un ‘pilnīgi nepiekrītu’ – 3 atbildes (no 66 atbildēm 
apgalvojumam par optimālu grupas lielumu kursa apguvei). Detalizētu kursu anketas atbilžu 
analīzi diagrammās skat. 3. pielikumā. 
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Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā tiek nodrošināta vairākos veidos: 

1) regulāra anketēšana par studiju programmu kopumā un atbilstošajā semestrī docētajiem 
kursiem, kur studentu viedoklis tiek noskaidrots aizklātā un anonīmā veidā; 2) studiju 
programmas direktora un studiju metodiķa konsultācijas – iespēja tiešā sarunā uzklausīt 
studējošo pretenzijas un ierosinājumus; 3) diskusijas par programmas sasniegumiem un 
problēmām, atklāti izsakot savu viedokli Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas, 
Komunikācijas zinātnes studiju programmu padomes vai fakultātes Domes sēdēs. Turpmāk 
notiks arī regulāra programmas pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošana un tā izskatīšana 
studentu pašpārvaldē. 

Studējošajiem ir iespēja vērsties ar priekšlikumiem Sociālo zinātņu fakultātes 
Studentu pašpārvaldē. Studentu pašpārvalde iesaistās lēmumu pieņemšanā fakultātes studiju 
programmu padomes un Domes sēdēs, kas nodrošina regulāru informācijas apmaiņu starp 
studentiem un studiju programmas akadēmisko personālu. Studiju programmu padomes un 
Domes sēdēs tiek izskatīti studentu priekšlikumi par studiju procesu, saturu un kvalitāti, kā arī 
kopīgi meklēti risinājumi problēmsituācijām.  

7.11. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 

Akadēmiskā personāla skaits un sastāvs 
Studiju procesu realizē 10 pamatdarbā un 7 blakusdarbā strādājoši (kopā 17) docētāji 

un 2 administratīvā personāla pārstāvji (studiju metodiķis un datorsistēmu administrators). 
Šāda akadēmiskā personāla proporcija atbilst nosacījumam, ka vismaz 50% no studiju 
programmas realizācijā iesaistītajiem mācībspēkiem strādā augstskolā ievēlētā amatā. Šāda 
proporcija nodrošina sadarbību ar profesionālo sabiedrību, kā arī kvalificētu arhīvu un 
dokumentu sistēmu vadības speciālistu kompetences pēctecību. Akadēmiskā personāla 
sastāvu skat. 11. tabulā. 

11. tabula. 
Akadēmiskā personāla sastāvs 

Amats 

Ievēlēts LU Piesaistīts personāls 
Kopā 

(skaits) 
Ar doktora 

grādu 
(skaits) 

Ar maģistra 
grādu 
(skaits) 

Ar doktora 
grādu 
(skaits) 

Ar maģistra 
grādu 
(skaits) 

Profesori 1 —  — 1 
Asociētie profesori 2 — — — 2 
Docenti  6 — — — 6 
Lektori — 1 — — 1 
Asistenti — — — — — 
Stundu pasniedzēji — — 3 4 7 
Kopā 9 1 3 4 17 
 

Programmas akadēmisko personālu veido LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju 
nodaļas, Politikas zinātnes nodaļas, Komunikācijas studiju nodaļas, LU Ekonomikas un 
vadības fakultātes Publiskās pārvaldes katedras, Grāmatvedības un audita katedras, 
Vadībzinību katedras un Ekonomikas informātikas katedras mācībspēki, kā arī blakusdarba 
pasniedzēji. Pamatdarba mācībspēku sastāvā ir: 1 profesors, 2 asoc. profesori, 6 docenti, 
1 lektors ar maģistra grādu. Blakusdarba mācībspēku sastāvā ir: 3 pasniedzēji ar doktora 
grādu, 4 pasniedzēji ar maģistra grādu. Pasniedzēju statusā studiju programmā ir iesaistīti 
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augsta līmeņa profesionāļi no programmai atbilstošām nozarēm. Akadēmiskā personāla 
dzīves un darba gājumu (Curriculum vitae) skat. 2. pielikumā. Studiju programmās iekļautos 
lekciju kursus lasa zinātņu doktori, kā arī pasniedzēji ar sociālo zinātņu un citu zinātņu nozaru 
maģistra grādu (doktori – 71%, maģistri – 29% no macībspēku kopskaita).  

Akadēmiskā personāla pētnieciskie virzieni un to rezultāti, līdzdalība projektos un to 
vadība 
Programmas akadēmiskais personāls ir iesaistīts gan valsts, gan starptautiskā līmeņa 

projektos. Galvenie pētniecības virzieni un atbilstoši projekti ir: 
1) informācijas zinātne, informācijas organizācijas teorija un prakse (B. Holma, 

L. Krūmiņa); 
2) historiogrāfija, arhīvniecības teorija un prakse (A. Ivanovs); 
3) dokumentu un arhīvu sistēmas pārvaldības teorija un prakse (G. Karlsons, 

V. Rūsiņš, M. Sprūdža); 
4) bibliotēkzinātne, bibliotēku darba teorija un prakse (B. Mūze, D. Pakalna); 
5) grāmatzinātne, grāmatniecības teorija un prakse (V. Zanders, L. Krūmiņa); 
6) ekonomikas zinātne, ekonomikas un vadības teorija un prakse (S. Babris, 

I. Brūna, U.Rozevskis); 
7) valsts pārvaldes teorija un prakse (L. Seimuškāne, I.Reinholde); 
8) socioloģija, sabiedrisko procesu teorija un prakse (I. Tunne). 
Minētie virzieni liecina, ka adēmiskais personāls veic pētniecību informācijas un 

komunikācijas zinātnēs, komerczinībās un administrēšanā, sociālajās un cilvēkrīcības 
zinātnēs, kā arī arhīvzinātnē un dokumentu pārvaldībā, tātad nozarēs, kuru teorētiskajās un 
metodoloģiskajās atziņās ir balstīta studiju programma. Šāds raksturojums pamato 
akadēmiskā personāla potenciālu studiju satura kvalitātes nodrošināšanā. 

Detalizētu pārskatu par akadēmiskā personāla līdzdalību projektos skat. 6. pielikumā. 

Akadēmiskā personāla atlase, atjaunošana, apmācība un attīstība 
Personāla atlase studiju kursu docēšanai notiek pēc šādiem kritērijiem: 
1) akadēmiskās kompetences līmenis ar studiju programmu saistītajās nozarēs 

(zinātniskais grāds un akadēmiskais amats); 
2) profesionālā kvalifikācija un kompetences līmenis ar studiju programmu 

saistītajās nozarēs, kā arī profesijas standartā „Dokumentu sistēmu vadītājs” 
noteiktās prasmes un zināšanas. 

Atbilstoši minētajiem kritērijiem studiju kursu docēšanai tiek piesaistīti gan Latvijas 
Universitātes un citu Latvijas augstskolu, gan Latvijas Nacionālā arhīva, Centrālās 
mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijas, kā arī Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas un Ārlietu ministrijas darbinieki. 

Mācībspēku atjaunošanas plāni ir saistīti ar profesionālās un akadēmiskās karjeras 
iespējām nozarē. Programmas uzdevums ir attīstīt viņu pētnieciskās intereses, lai nodrošinātu 
arhīvu zinību un dokumentu pārvaldības teorētiskās bāzes attīstību. 

Mācībspēku apmācība un attīstība ir saistīta ar: 
1) studijām komunikācijas zinātnes un vadībzinību doktorantūrā; 
2) doktora grādu iegūšanu arhīvu un dokumentu sistēmu pārvaldībā ārvalstu 

universitātēs; 
3) iesaistīšanos Latvijas Universitātes pētnieciskajos projektos. 
Programmas uzdevums ir veicināt un atbalstīt regulāru pasniedzēju kvalifikācijas 

paaugstināšanu augstskolu pedagogu pilnveides programmās, promocijas pētījumus, kā arī 
viņu stažēšanos ārvalstīs (radošos atvaļinājumus). 



 33

7.12. Nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas 
“Dokumentu un arhīvu pārvaldība” norises organizatoriskos un tehnoloģiskos jautājumus 
risina studiju metodiķis un datorsistēmu administrators. Palīgpersonāla darba uzdevumus skat. 
12. tabulā. 

12. tabula 
Palīgpersonāla sastāvs 

Amata nosaukums Skaits Uzdevumi 

Studiju metodiķis 1 Organizēt studiju procesu fakultātē: konsultēt par 
maģistra studiju programmu studiju uzsākšanu, 
turpināšanu un realizāciju, studiju gaitu un ar to 
saistītajiem normatīvajiem dokumentiem, strādāt LU 
informatīvajā sistēmā un nodrošināt studentu doku-
mentāciju, kārtot studiju programmas lietvedību, veikt 
ar studiju procesa organizāciju saistītus uzdevumus 
saskaņā ar tiešā vadītāja un vadības norādījumiem. 

Datorsistēmu administrators 1 Nodrošināt efektīvu esošo informācijas tehnoloģiju un 
tehnikas izmantošanu Sociālo zinātņu fakultātē. 

 

7.13. Programmas īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums un 
uzdevumi 

13. tabula 
Programmas īstenošanā iesaistītās struktūrvienības 

Struktūrvienība Uzdevumi 

LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un 
bibliotēku studiju nodaļa 

Maģistra studiju procesa norise, studējošo 
imatrikulācija un eksmatrikulācija, pārbaudījumu 
un maģistra darba aizstāvēšanas organizēšana 

LU Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes 
nodaļa 

Studiju programmas kursu docēšana 

LU Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas 
studiju nodaļa 

Studiju programmas kursu docēšana 

LU Ekonomikas un vadības fakultāte 
(Publiskās pārvaldes katedra, Grāmatvedības 
un audita katedra, Vadībzinību katedra, 
Ekonomikas informātikas katedra) 

Studiju programmas kursu docēšana 

 

7.14. Ārējie sakari 

Sadarbība ar darba devējiem 
Sadarbība ar Latvijas Nacionālo arhīvu un valsts arhīvu iestādēm ir risinājusies jau no 

studiju programmas izveides sākuma. To pārstāvji ir iesaistījušies studiju programmas 
izstrādē, nodrošina lekciju lasīšanu (piem., Latvijas Nacionālā arhīva direktore M. Sprūdža, 
Arhīvu attīstības un dokumentu izmantošanas departamenta direktors G. Karlsons), kā arī 
īsteno kopīgus projektus dokumentu pārvaldības izglītības jomā. Organizējot studējošo praksi, 
sadarbība ir attīstīta ar privāto arhīvu A/s Unistock. Lai nodrošinātu darba devēju interesēm 
atbilstoša kvalificēta personāla sagatavošanu, Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas Arhīvistu 
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biedrības, LR Ārlietu ministrijas, Arhīvu inspekcijas un A/s Unistock pārstāvji ir iesaistīti 
studiju programmas Darbadevēju konsultatīvajā padomē. 

14. tabula 
Programmas īstenošanā iesaistītās darba devēju institūcijas 

Institūcija Uzdevumi 

Latvijas Nacionālais arhīvs Studiju programmas kursu docēšana 
Profesionālās prakses nodrošināšana 

Valsts arhīvu iestādes (valsts arhīvi, Centrālā 
mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas 
laboratorija) 

Profesionālās prakses nodrošināšana 

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija Studiju programmas kursu docēšana 

Akciju sabiedrība Unistock Profesionālās prakses nodrošināšana 

Rīgas pašvaldības SIA Rīgas satiksme, 
Ventspils Brīvostas pārvalde, Valsts Ieņēmumu 
dienests, SIA Valmieras namsaimnieks, 
Nacionālā Elektronisko plašsaziņas līdzekļu 
padome 

Profesionālās prakses nodrošināšana 
(2011. gads) 

 

Sadarbība ar citām līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs 
Programmas izstrādes gaitā ir izveidojusies sadarbība ar Rēzeknes Augstskolu, kuras 

Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes Vēstures un filozofijas katedrā tiek realizēta 
profesionālā maģistra studiju programma „Arhīvists”. Ir noslēgts līgums ar Rēzeknes 
Augstskolu par iespējām Latvijas Universitātes studentiem turpināt studijas programmas 
„Dokumentu un arhīvu pārvaldība” likvidācijas gadījumā (līgumu skat. 5. nodaļā).  

Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām ārzemēs ir risinājusies studiju programmas 
izstrādes gaitā, konsultējoties, piemēram, ar Liverpūles universitātes arhīvniecības maģistra 
studiju programmas vadību par studiju programmu salīdzināšanas jautājumiem.  

Produktīva un uz attīstību vērsta sadarbība ir izveidojusies ar Tallinas Universitātes 
Informācijas studiju institūta (Institute of Information Studies) kolēģiem, kuri realizē maģistra 
studiju programmu dokumentu pārvaldībā (Master programme „Records Management”). Ir 
noslēgts nodomu protokols par abām programmām kopīga, starptautiska kursu moduļa 
„Records Management” izveidi, kā arī par studentu un pasniedzēju apmaiņu ERASMUS (ES 
rīcībprogrammas mūžizglītības jomā sektorāla programma) augstākās izglītības apmaiņas 
programmā.  

Līdzdalība starptautiskās izglītības programmās un pētniecības skolās 
Profesionālā maģistra studiju programmas „Dokumentu un arhīvu pārvaldība” 

studentiem ir garantēta iespēja iesaistīties Eiropas Savienības un Ziemeļvalstu izglītības 
programmās. LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa (IBSN), kura realizē 
programmu „Dokumentu un arhīvu pārvaldība”, piedalās ERASMUS augstākās izglītības 
atbalsta programmā. Studentu (bakalauru un maģistru) un mācībspēku mobilitātes līgumi 
bibliotēku, informācijas un arhīvu tematiskajos virzienos ir noslēgti ar Tallinas Universitātes 
Informācijas studiju institūtu (Igaunija), Borosas Universitātes Bibliotēku un informācijas 
zinātnes skolu (Zviedrija), Īslandes Universitātes Sociālo zinātņu skolu (Īslande). IBSN ir 
iesaistīta arī NordPlus augstākās izglītības programmā, kas atbalsta studentu un pasniedzēju 
apmaiņas braucienus, projektus un sadarbības tīklus augstākās izglītības jomā Ziemeļu un 
Baltijas reģionā. 

Programmā studējošajiem ir nodrošināta iespēja klausīties vieslektorus informācijas 
studiju tematiskajā virzienā NORSLIS (Nordic Research School in Information Studies) 
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pētniecības skolas ietvaros. Skola apvieno 8 valstu 16 akadēmiskās struktūrvienības, kurās 
tiek veikti doktora līmeņa pētījumi bibliotēkzinātnē un informācijas zinātnē. Līdzās 
pētniekiem no Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Īslandes un Dānijas šajā pētniecības skolā ir 
iesaistīti doktoranti arī no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Pētniecības skolas darbības mērķi ir 
piedāvāt vienotu platformu akadēmiskajām diskusijām un ekspertīzei nozarē, kā arī risināt 
zinātniskās kapacitātes problēmu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu akadēmiskajās institūcijās. 
2010. gada novembrī IBSN organizēja NORSLIS semināru par teorijām informācijas zinātnē, 
kurā piedalījās 10 vieslektori no 6 valstīm. 

Iespēja apgūt starptautisku pieredzi maģistra programmas studentiem tiek piedāvāta 
ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural 
Property’s) un BAAC (Baltic Audiovisual Archival Council) vasaras skolā (SOIMA: Sound 
and Image Collections Conservation) 2011. gada jūlijā, kuras organizēšanā ir iesaistīta LU 
SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa. ICCROM ir starpvaldību organizācija, kas 
dibināta 1956. gadā Romā UNESCO ietvaros. ICCROM mērķis ir uzlabot saglabāšanas 
kvalitāti, kā arī veidot izpratni par kultūras mantojuma saglabāšanas nepieciešamību. Lai 
realizētu šo mērķi, viens no ICCROM darba virzieniem ir apmācība (vasaras skolu, 
darbsemināru organizēšana, mācību materiālu un mācību metodikas sagatavošana). Dalība 
vasaras skolā ir paredzēta interesentiem – dokumentu saglabāšanā iesaistītiem profesionāļiem 
un nozarē strādājošiem maģistrantūras studentiem no Baltijas reģiona (Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas), kā arī no Eiropas un citām pasaules valstīm. 

Minētais apraksts liecina par garantētām programmā studējošo starptautiskās 
mobilitātes iespējām. 2004.-2010. gadā šīs iespējas ir izmantojuši 12 Informācijas un 
bibliotēku studiju nodaļas studenti. “Dokumentu un arhīvu pārvaldības” programmas 
realizācija ir tikko uzsākta (2010. gada rudenī ir imatrikulēti pirmie studenti), un pirmajā 
studiju semestrī nav bijusi studējošo un akadēmiskā personāla mobilitāte. Viens no 
turpmākajiem programmas attīstības virzieniem ir piedāvātā potenciāla aktīva izmantošana. 

7.15. Studiju programmas attīstības plāns 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Dokumentu un 
arhīvu pārvaldība” sekmīgas attīstības nodrošināšanai ir veicami šādi uzdevumi:  

1) pilnveidot studiju programmas saturu, pamatojoties uz izglītības normatīvo aktu 
prasībām un studējošo vajadzību analīzi; 

2) veicināt studiju programmas attīstību, reaģējot uz pārmaiņām, lai pielāgotos 
jaunākajām arhīvzinātnes, dokumentu pārvaldības, kā arī informācijas 
tehnoloģiju un likumdošanas norisēm Latvijā un ārvalstīs; 

3) sadarboties ar citām Latvijas un ārvalstu augstākajām mācību iestādēm pieredzes 
apmaiņai studiju programmas tematiskajās jomās;  

4) piesaistīt studiju programmai Latvijas un ārvalstu augsta profesionālā un 
akadēmiskā līmeņa pasniedzējus, uzaicinot tos nolasīt lekcijas atsevišķos studiju 
kursos, lai studējošos iepazīstinātu ar aktuālākajām problēmām un to 
risinājumiem Latvijā un ārvalstīs; 

5) sadarboties ar darba devējiem studiju programmas popularizēšanā; 
6) sadarboties ar darba devējiem, pētot viņu pieprasījumu darbinieku izglītības 

kvalitātei un profesionālajām zināšanām, lai paaugstinātu studiju programmas 
absolventu konkurētspēju Latvijas darba tirgū; 

7) rast iespēju regulāri pilnveidot materiāltehnisko un informacionālo bāzi, 
papildinot SZF bibliotēkas krājumu ar jaunākajiem izdevumiem arhīvzinātnē, 
dokumentu pārvaldībā un informācijas zinātnē un nodrošinot pasniedzējus ar 
modernu tehnisko aprīkojumu lekciju lasīšanai;  

8) rosināt pasniedzējus sagatavot jaunus mācību līdzekļus, e-kursus un mācību 
grāmatas; 
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9) rast iespēju maģistrantūras studentiem veikt pētniecisko darbu un pieredzes 
iegūšanu ārvalstīs, stažējoties ārvalstu augstskolās un arhīvos; 

10) rast iespēju pasniedzēju regulārai kvalifikācijas paaugstināšanai, veicinot viņu 
stažēšanos ārvalstīs, piedalīšanos pētnieciskajos projektos; 

11) rosināt absolventu tālākizglītību, lai nodrošinātu arhīvzinātnes un dokumentu 
pārvaldības studiju programmas akadēmiskā personāla papildināšanu. 

7.16. Studiju programmas SVID analīze 

Stiprās puses (S) Vājās puses (V) 

• Latvijas Universitātes prestižs +2 
• Dokumentu pārvaldības un 

arhīvniecības izglītības apvienojums +2 
• Iespēja izmantot studentu pieredzi 

studiju procesā +1 
• Labs auditoriju aprīkojums +3 
• Mūsdienu prasībām atbilstoša 

informācijas tehnoloģiju 
infrastruktūra +2 

• Studiju programmas atbilstība 
dokumentu sistēmu vadītāja 
standartam +2 

• Sadarbība un kontakti ar darba 
devējiem +1 

• Profesionālās prakses vietu 
nodrošinājums +3 

• Pasniedzēju profesionālā pieredze +3 

„S” KOPĀ:  +19 

• Nepilnīgi nokomplektēta mācību un speciālā 
literatūra LU Sociālo zinātņu fakultātes 
bibliotēkā (iespēja kompensēt, izmantojot 
Valsts arhīvu speciālās bibliotēkas 
krājumu) -1 

• Akadēmiskā personāla ar doktora zinātnisko 
grādu nelielais skaits arhīvniecībā un 
dokumentu pārvaldībā -2 

• Nepilnīgs mācību materiālu apjoms valsts 
valodā -2 

• Studentu atšķirīgais zināšanu un pieredzes 
līmenis -1 

• Studiju maksas pieaugums -3 

„V” KOPĀ:  -9 

S+V = 19 - 9 = 10 

Iespējas (I) Draudi (D) 
• Kvalificēta darbaspēka pieprasījums 

darba tirgū +3 
• Absolventu akadēmiskās karjeras 

iespējas +3 
• Sadarbības iespējas ar Latvijas un 

ārvalstu augstskolām +3 

„I” KOPĀ:  +9 

• Strādājošo studentu darba slodze -2 
• Iespējamā konkurence ar Latvijā 

pastāvošajām studiju programmām -2 
• Ierobežota iespēja studēt ekonomiskās krīzes 

apstākļos -3 

„D” KOPĀ:  -7 

I+D = 9 - 7 = 2 

 
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas 

„Dokumentu un arhīvu pārvaldība” SVID: (+10; +2). 
Vērtēšanā veikta, izmantojot trīs ballu sistēmu, stiprās puses un iespējas vērtējot ar pozitīvu rādītāju 
(apzīmēts ar „+”), bet vājās puses – ar negatīvu rādītāju (apzīmēts ar „-”). Lielāka vērtība apzīmē lielāku 
faktora pozitīvo vai negatīvo ietekmi (1 – neliela ietekme, 2 – vidēja ietekme, 3 – būtiska ietekme). 
Atsevišķi tiek summētas stipro un vājo pušu kopējās vērtības un iespēju un draudu kopējās vērtības, lai 
noteiktu, vai iegūtais rezultāts ir ar pozitīvu vai negatīvu vērtību. Ja iegūts negatīvs rezultāts, tātad vājo 
pušu īpatsvars ir lielāks par stiprajām pusēm vai draudu īpatsvars ir lielāks par iespējām. Tas nozīmē, ka 
tālākajā stratēģiskajā plānošanā ir jāņem vērā lielāks pārvaramo grūtību apjoms, bet var nozīmēt arī 
jaunus izaicinājumus un attīstības perspektīvas, pārvarot iekšējos un ārējos šķēršļus. Ja iegūts pozitīvs 
rezultāts, tad stipro pušu īpatsvars ir lielāks par vājajām pusēm vai iespēju īpatsvars ir lielāks par 
draudiem. Tas nozīmē, ka tālākā stratēģija būs vieglāk veidojama un risināma izdevīgo iekšējo un ārējo 
apstākļu kopsummas dēļ. 
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8. STUDIJU PROGRAMMAS IZMAKSAS 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas 
”Dokumentu un arhīvu pārvaldība” 

izmaksu aprēķins uz vienu studentu 2010. gadā (pilna laika studijas) 

Apz. Normatīvs Aprēķinātie 
lielumi 

1 2 3 

N1 darba alga uz vienu studiju vietu gadā 1202,86  LVL 

N2 darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas 289,77  LVL 

N3 komandējumu un dienesta braucienu izmaksas 5,00  LVL 

N4 pakalpojumu apmaksa 4,00  LVL 

N5 materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs 7,00  LVL 

N6 grāmatu un žurnālu iegāde 40,00  LVL 

N7 iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas 7,50  LVL 

Tb – vienas studiju vietas tiešās izmaksas gadā 
(N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7) 1556,13  LVL 

 
 

Dekāns: __________________ 
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Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas 
”Dokumentu un arhīvu pārvaldība” 

izmaksu aprēķins uz vienu studentu 2010. gadā (nepilna laika studijas) 

Apz. Normatīvs Aprēķinātie 
lielumi 

1 2 3 

N1 darba alga uz vienu studiju vietu gadā 680,76  LVL 

N2 darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas 164,00  LVL 

N3 komandējumu un dienesta braucienu izmaksas 5,00  LVL 

N4 pakalpojumu apmaksa 10,00  LVL 

N5 materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs 12,00  LVL 

N6 grāmatu un žurnālu iegāde 40,00  LVL 

N7 iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas 12,50  LVL 

Tb – vienas studiju vietas tiešās izmaksas gadā 
(N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7) 924,26  LVL 

 
 
 

Dekāns: __________________
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9. STUDIJU PLĀNS 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Dokumentu un arhīvu pārvaldība” 
pilna laika klātienes studijas (4 semestri) 

Kursa 
kods Kursa nosaukums 

1. gads 2. gads 
Kopā Lekcijas, 

semināri 
Pārbaudes 

veids Docētājs 
1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. 

Obligātā daļa (A daļa) 

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē 

SDSK 
5033 

Arhīvzinātne un 
dokumentoloģija 4    4 L – 38, 

S – 26 Eksāmens 
Pasniedzējs, Dr.hist. 
Aleksandrs Ivanovs 
Pasn., Dr.philol. V.Rūsiņš 

KomZ 
5089 Informācijas zinātne 2    2 L – 21, 

S – 4, P – 7 Eksāmens Doc., Dr.philol. B.Holma 

SDSK 
6010 

Dokumentu krājuma struktūra un 
aprakstīšana  2   2 L – 24, 

S – 2, P – 6 Eksāmens Pasn., Dr.philol. V.Rūsiņš 

SDSK 
6013 Dokumentu saglabāšana  2   2 L – 18, 

S – 12, P – 2 Eksāmens Pasn., Mag.sc.ing. 
M.Sprūdža 

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi 
Dokumentu un arhīvu pārvaldības pētniecības un vadības kursi 

KomZ 
5087 

Pētniecības metodes sociālajās 
zinātnēs 2    2 L – 19, 

S – 8, P – 5 Eksāmens Doc., Dr.philol. D.Pakalna 

SDSK 
5038 

Dokumentu un arhīvu pārvaldība 
I 2    2 L – 24, 

S – 2, P – 6 Eksāmens Pasn., Mag.hist. G.Karlsons 

SDSK 
5034 

Dokumentu un arhīvu pārvaldība 
II  4   4 L – 56, 

S – 4, P – 4 Eksāmens 

Pasn., Mag.mat. G.Strade 
Pasn., Mag.hist. G.Karlsons 
Asoc.prof., Dr.philol. 
V.Zanders 
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Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi 

Psih 
5077 Lietišķā saskarsme 2    2 L – 18, 

S – 4, P – 10 Eksāmens Doc., Dr.psych. I.Tunne 

 

SDSK 
6014 Profesionālā prakse I  6   6  Aizstāvēšana Pasn., Mag.hist. G.Karlsons 

SDSK 
6036 Profesionālā prakse II   20  20  Aizstāvēšana Pasn., Mag.hist. G.Karlsons 

KomZ 
6035 Maģistra darbs    20 20  Aizstāvēšana Doc., Dr.philol. L.Krūmiņa 

Ierobežotās izvēles daļa (B daļa) 
Tematiskie moduļi 

Informācijas tehnoloģijas un pieejamība 

KomZ 
5056 Metadati 2    2 L – 18, 

S – 8, P – 6 Eksāmens Pasn., Mag.sci.soc. 
A.Rašmane 

VadZ 
5258 

Ekspertu sistēmas un mākslīgais 
intelekts  4   4 L – 32, 

S – 2, P – 30 Eksāmens Asoc.prof., Dr.oec. 
U.Rozevskis 

SDSK 
6012 Digitālie arhīvi  2   2 L – 22, 

S – 6, P – 4 Eksāmens Doc., Dr.philol. L.Krūmiņa 

SDSK 
6011 

Informācijas un dokumentu 
pieejamības normatīvie aspekti  2   2 L – 22, 

S – 4, P – 6 Eksāmens Pasn., Mag.hist. G.Karlsons 

SDSK 
5035 

Institūciju darbības autortiesiskie 
aspekti 2    2 L – 24, 

S – 8 Eksāmens Doc., Dr.philol. D.Pakalna 

Vadībzinību teorija un metodes dokumentu un arhīvu pārvaldībā 

VadZ 
5108 Vadības teorija  2   2 L – 16, 

S – 16 Eksāmens Doc., Dr.oec. S.Babris 
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VadZ 
5131 Sabiedrības vadība 4    4 L – 32, 

S – 32 Eksāmens Lekt., MAP L.Seimuškāne 

Ekon 
5024 Iekšējais audits 2    2 L – 22, 

S – 2, P – 8 Eksāmens Prof., Dr.oec. Inta Brūna 

VadZ 
5109 

Kvalitātes vadības sistēma 
arhīvā  2   2 L – 24, 

S – 6, P – 2 Eksāmens Pasn., Dr.philol. B.Mūze 

PolZ 
5052 Projektu vadība politikā 2    2 L – 22, 

S – 10 Eksāmens Doc., Dr.sci.pol. I.Reinholde 

SDSK 
5036 Dokumentu sistēma 4    4 L – 46, 

S – 4, P – 14 Eksāmens Pasn., Mag.hist. G.Karlsons 
Doc., Dr.philol. L.Krūmiņa 

 

Kopā A daļā 12 14 20 20 66    

Kopā B daļā 8 6 0 0 14    

Kopā programmā 20 20 20 20 80    
 
Saīsinājumi: L – lekcija; S – seminārs; P – praktiskais darbs. 
 
Kredītpunktu summa: A daļā - 66 kredītpunkti 

B daļā - 14 kredītpunkti 
Kopā jāiegūst: 80 kredītpunkti 
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Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Dokumentu un arhīvu pārvaldība” 
nepilna laika klātienes studijas (5 semestri) 

Kursa 
kods Kursa nosaukums 

1. gads 2. gads 3. gads 
Kopā Lekcijas, 

semināri 
Pārbaudes 

veids Docētājs 1. 
sem. 

2. 
sem. 

3. 
sem. 

4. 
sem. 

5. 
sem. 

Obligātā daļa (A daļa) 

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē 

SDSK 
5033 

Arhīvzinātne un 
dokumentoloģija 4     4 L – 38, 

S – 26 Eksāmens 
Pasniedzējs, Dr.hist. 
Aleksandrs Ivanovs 
Pasn., Dr.philol. V.Rūsiņš 

KomZ 
5089 Informācijas zinātne  2    2 L – 21, 

S – 4, P – 7 Eksāmens Doc., Dr.philol. B.Holma 

SDSK 
6010 

Dokumentu krājuma struktūra 
un aprakstīšana   2   2 L – 24, 

S – 2, P – 6 Eksāmens Pasn., Dr.philol. V.Rūsiņš 

SDSK 
6013 Dokumentu saglabāšana  2    2 L – 18, 

S – 12, P – 2 Eksāmens Pasn., Mag.sc.ing. 
M.Sprūdža 

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi 
Dokumentu un arhīvu pārvaldības pētniecības un vadības kursi 

KomZ 
5087 

Pētniecības metodes sociālajās 
zinātnēs   2   2 L – 19, 

S – 8, P – 5 Eksāmens Doc., Dr.philol. D.Pakalna 

SDSK 
5038 

Dokumentu un arhīvu pārvaldība 
I 2     2 L – 24, 

S – 2, P – 6 Eksāmens Pasn., Mag.hist. 
G.Karlsons 

SDSK 
5034 

Dokumentu un arhīvu pārvaldība 
II  4    4 L – 56, 

S – 4, P – 4 Eksāmens 

Pasn., Mag.mat. G.Strade 
Pasn., Mag.hist. 
G.Karlsons 
Asoc.prof., Dr.philol. 
V.Zanders 
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Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi 

Psih 
5077 Lietišķā saskarsme 2     2 L – 18, 

S – 4, P – 10 Eksāmens Doc., Dr. psych. I.Tunne 

 

SDSK 
6014 Profesionālā prakse I   6   6  Aizstāvēšana Pasn., Mag.hist. 

G.Karlsons 

SDSK 
6036 Profesionālā prakse II    20  20  Aizstāvēšana Pasn., Mag.hist. 

G.Karlsons 

KomZ 
6035 Maģistra darbs     20 20  Aizstāvēšana Doc., Dr.philol. 

L.Krūmiņa 

Ierobežotās izvēles daļa (B daļa) 
Tematiskie moduļi 

Informācijas tehnoloģijas un pieejamība 

KomZ 
5056 Metadati 2     2 L – 18, 

S – 8, P – 6 Eksāmens Pasn., Mag.sci.soc. 
A.Rašmane 

VadZ 
5258 

Ekspertu sistēmas un mākslīgais 
intelekts  4    4 L – 32, 

S – 2, P – 30 Eksāmens Asoc.prof., Dr.oec. 
U.Rozevskis 

SDSK 
6012 Digitālie arhīvi   2   2 L – 22, 

S – 6, P – 4 Eksāmens Doc., Dr.philol. 
L.Krūmiņa 

SDSK 
6011 

Informācijas un dokumentu 
pieejamības normatīvie aspekti 2     2 L – 22, 

S – 4, P – 6 Eksāmens Pasn., Mag.hist. 
G.Karlsons 

SDSK 
5035 

Institūciju darbības 
autortiesiskie aspekti  2    2 L – 24, 

S – 8 Eksāmens Doc., Dr.philol. D.Pakalna 

Vadībzinību teorija un metodes dokumentu un arhīvu pārvaldībā 

VadZ 
5108 Vadības teorija  2    2 L – 16, 

S – 16 Eksāmens Doc., Dr.oec. S.Babris 

VadZ 
5131 Sabiedrības vadība   4   4 L – 32, 

S – 32 Eksāmens Lekt., MPA L.Seimuškāne 
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Ekon 
5024 Iekšējais audits 2     2 L – 22, 

S – 2, P – 8 Eksāmens Prof., Dr.oec. Inta Brūna 

VadZ 
5109 

Kvalitātes vadības sistēma 
arhīvā   2   2 L – 24, 

S – 6, P – 2 Eksāmens Pasn., Dr.philol. B.Mūze 

PolZ 
5052 Projektu vadība politikā  2    2 L – 22, 

S – 10 Eksāmens Doc., Dr.sci.pol. 
I.Reinholde 

SDSK 
5036 Dokumentu sistēma 4     4 L – 46, 

S – 4, P – 14 Eksāmens 

Pasn., Mag.hist. 
G.Karlsons 
Doc., Dr.philol. 
L.Krūmiņa 

 

Kopā A daļā 8 8 10 20 20 66    

Kopā B daļā 6 4 4 0 0 14    

Kopā programmā 14 12 14 20 20 80    
 
Saīsinājumi: L – lekcija; S – seminārs; P – praktiskais darbs. 
 
Kredītpunktu summa: A daļā - 66 kredītpunkti 

B daļā - 14 kredītpunkti 
Kopā jāiegūst: 80 kredītpunkti 
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Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Dokumentu un arhīvu pārvaldība” 
nepilna laika neklātienes studijas (6 semestri) 

Kursa 
kods Kursa nosaukums 

1. gads 2. gads 3. gads 
Kopā Lekcijas, 

semināri 
Pārbaudes 

veids Docētājs 1. 
sem. 

2. 
sem. 

3. 
sem. 

4. 
sem. 

5. 
sem. 

6. 
sem. 

Obligātā daļa (A daļa) 

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē 

SDSK 
5033 

Arhīvzinātne un 
dokumentoloģija 4      4 L – 38, 

S – 26 Eksāmens 
Pasniedzējs, Dr.hist. 
Aleksandrs Ivanovs 
Pasn., Dr.philol. V.Rūsiņš 

KomZ 
5089 Informācijas zinātne  2     2 L – 21, 

S – 4, P – 7 Eksāmens Doc., Dr.philol. B.Holma 

SDSK 
6010 

Dokumentu krājuma struktūra 
un aprakstīšana    2   2 L – 24, 

S – 2, P – 6 Eksāmens Pasn., Dr.philol. V.Rūsiņš 

SDSK 
6013 Dokumentu saglabāšana    2   2 

L – 18, 
S – 12, P – 

2 
Eksāmens Pasn., Mag.sc.ing. 

M.Sprūdža 

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi 
Dokumentu un arhīvu pārvaldības pētniecības un vadības kursi 

KomZ 
5087 

Pētniecības metodes sociālajās 
zinātnēs   2    2 L – 19, 

S – 8, P – 5 Eksāmens Doc., Dr.philol. D.Pakalna 

SDSK 
5038 

Dokumentu un arhīvu pārvaldība 
I 2      2 L – 24, 

S – 2, P – 6 Eksāmens Pasn., Mag.hist. 
G.Karlsons 

SDSK 
5034 

Dokumentu un arhīvu pārvaldība 
II  4     4 L – 56, 

S – 4, P – 4 Eksāmens 

Pasn., Mag.mat. G.Strade 
Pasn., Mag.hist. 
G.Karlsons 
Asoc.prof., Dr.philol. 
V.Zanders 
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Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi 

Psih 
5077 Lietišķā saskarsme 2      2 

L – 18, 
S – 4, P – 

10 
Eksāmens Doc., Dr. psych. I.Tunne 

 

SDSK 
6014 Profesionālā prakse I    6   6  Aizstāvēšana Pasn., Mag.hist. 

G.Karlsons 

SDSK 
6036 Profesionālā prakse II     20  20  Aizstāvēšana Pasn., Mag.hist. 

G.Karlsons 

KomZ 
6035 Maģistra darbs      20 20  Aizstāvēšana Doc., Dr.philol. 

L.Krūmiņa 

Ierobežotās izvēles daļa (B daļa) 
Tematiskie moduļi 

Informācijas tehnoloģijas un pieejamība 

KomZ 
5056 Metadati   2    2 L – 18, 

S – 8, P – 6 Eksāmens Pasn., Mag.sci.soc. 
A.Rašmane 

VadZ 
5258 

Ekspertu sistēmas un mākslīgais 
intelekts   4    4 

L – 32, 
S – 2, P – 

30 
Eksāmens Asoc.prof., Dr.oec. 

U.Rozevskis 

SDSK 
6012 Digitālie arhīvi   2    2 L – 22, 

S – 6, P – 4 Eksāmens Doc., Dr.philol. 
L.Krūmiņa 

SDSK 
6011 

Informācijas un dokumentu 
pieejamības normatīvie aspekti 2      2 L – 22, 

S – 4, P – 6 Eksāmens Pasn., Mag.hist. 
G.Karlsons 

SDSK 
5035 

Institūciju darbības 
autortiesiskie aspekti  2     2 L – 24, 

S – 8 Eksāmens Doc., Dr.philol. D.Pakalna 

Vadībzinību teorija un metodes dokumentu un arhīvu pārvaldībā 

VadZ 
5108 Vadības teorija 2      2 L – 16, 

S – 16 Eksāmens Doc., Dr.oec. S.Babris 
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VadZ 
5131 Sabiedrības vadība   4    4 L – 32, 

S – 32 Eksāmens Lekt., MPA L.Seimuškāne 

Ekon 
5024 Iekšējais audits  2     2 L – 22, 

S – 2, P – 8 Eksāmens Prof., Dr.oec. Inta Brūna 

VadZ 
5109 

Kvalitātes vadības sistēma 
arhīvā   2    2 L – 24, 

S – 6, P – 2 Eksāmens Pasn., Dr.philol. B.Mūze 

PolZ 
5052 Projektu vadība politikā  2     2 L – 22, 

S – 10 Eksāmens Doc., Dr.sci.pol. 
I.Reinholde 

SDSK 
5036 Dokumentu sistēma 4      4 

L – 46, 
S – 4, P – 

14 
Eksāmens 

Pasn., Mag.hist. 
G.Karlsons 
Doc., Dr.philol. 
L.Krūmiņa 

 

Kopā A daļā 8 6 2 10 20 20 66    

Kopā B daļā 4 2 8 0 0 0 14    

Kopā programmā 12 8 10 10 20 20 80    
 
Saīsinājumi: L – lekcija; S – seminārs; P – praktiskais darbs. 
 
Kredītpunktu summa: A daļā - 66 kredītpunkti 

B daļā - 14 kredītpunkti 
Kopā jāiegūst: 80 kredītpunkti 
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10. PIELIKUMI 
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1. pielikums. Studiju programmā iekļauto studiju kursu apraksti 
Obligātā daļa (A daļa) 

Kursa nosaukums Arhīvzinātne un dokumentoloģija 
Kursa kods SDSK5033 
Zinātnes nozare Starpdisciplinārie studiju kursi, Bibliotēkzinātne, Vēsture 
Kredītpunkti 4 
ECTS kredītpunkti 6 
Kopējais auditoriju stundu skaits 64
Lekciju stundu skaits 38 
Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 26 

Studenta patstāvīgā darba stundu 
skaits 96 

Kursa apstiprinājuma datums 20.03.2009 
Atbildīgā struktūrvienība Vēstures un filozofijas fakultāte 
  
Kursa anotācija 
Kursa mērķis – iepazīstināt ar arhīvzinātnes teoriju un metodoloģiju, tās galvenajām pieejām un 
metodēm, pamatjēdzieniem un konceptiem, kā arī ar teorētiskām pieejām dokumentu organizācijā 
arhīvos. Kurss veido sistēmisku priekšstatu par arhīva teorijas vēsturi, taču sevišķi liela uzmanība 
veltīta mūsdienu tendencēm tās attīstībā. Kursā tiek akcentēta kontinuitātes nozīme attīstībā un 
arhīvniecībā; tai pašā laikā tiek parādīta modernāko tehnoloģiju un teorētisko pieeju potenciālā loma 
arhīvniecības turpmākajai attīstībai. Kursa integrētā sastāvdaļa ir dokumentoloģijas teorijas un 
koncepti; to apguve dod iespēju dziļāk izprast arhīva dokumenta būtību un dabu, kā arī palīdz apzināti 
un kvalitatīvi veikt funkcijas dokumentu un arhīvu pārvaldē.  
Rezultāti 
Zināšanas: apgūti teorētiskie jautājumi saskaņā ar studiju kursa programmu un rekomendēto obligāto 
un papildliteratūru, apgūta arhīvzinātnes teorija un metodoloģija, dokumentoloģijas jēdzieni un 
koncepti, arhīvu pamatfunkcijas, darbības specifika, teoriju attīstības vēsture, loma un nozīme 
arhīvniecībā, kā arī dokumenta būtība un daba, dokumentu autentiskuma pazīmes un komponenti, 
starptautiskā un nacionālā arhīva terminoloģija.  
Akadēmiskās kompetences: apgūta prasme izvēlēties arhīvniecības praksei atbilstošu teoriju, 
piemērot arhīvu darba principus, prasme analizēt dažādu vēstures periodu teorētiskās domas 
attīstību, prasme veikt teorētisku pētījumu, prezentēt tā rezultātus un diskutēt par tiem, prasme kritiski 
izvērtēt sava darba rezultātus, prasme strādāt grupā, ievērot akadēmiskā darba ētikas normas.  
Profesionālās kompetences: apgūtas praktiskās iemaņas, kas ir nepieciešamas, lai turpmāk veidotu 
un attīstu dokumentu sistēmu, iemaņas dokumentu autentiskuma noteikšanā; apgūtas iemaņas 
Latvijas un starptautisko institūciju datubāžu un dokumentu sistēmu izmantošanā.  
Kursa plāns 
Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
1. Arhīvzinātnes priekšmets, objekti un attīstība. L4, S4  
2. Pamatjēdzieni, kategorijas un koncepti arhīvzinātnē. L4, S4  
3. Arhīvzinātnes teorijas vēsture. L14, S6  
4. Mūsdienu arhīvzinātnes teorija. L6, S4  
5. IT un arhīvzinātnes attīstības perspektīvas. L2, S2  
6. Mūsdienu dokumentu teorija. L8, S6  
 
L - Lekcija  
S - Seminārs  
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Piedalīšanās semināros un referāta prezentācija.  
Sekmīgi nokārtots eksāmens.  
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Novērtējuma raksturojums:  
1. Semināru un referātu prezentāciju vērtējums (50%);  
2. Kursa pārbaudījums - mutisks eksāmens (50%).  
Mācību pamatliteratūra 
1. Cook, Terry. What is past is prologue: a history of archival ideas since 1898, and the future 
paradigm shift [online]. Archivaria, Spring 1997, Vol.43. ISSN 0318-6954. Available: 
http://www.mybestdocs.com/cookt-pastprologue-ar43fnl.htm.  
2. Cook, Terry. Archival science and postmodernism: new formulations for old concepts. Archival 
Science, 2001, Vol.1, Nr.1, p.3-24.  
3. Cook, Terry, Schwartz Joan M. Archives, records, and power: from (postmodern) theory to 
(archival) performance. Archival Science, 2002, Vol.2, Nr.3-4, p.171-185.  
4. Daniels, Maygene F., Walch, Timothy, eds. A modern archives reader: basic readings on archival 
theory and practice. Washington : National Archives and Records Administration, 1984. 357 p. ISBN 
0-91133-312-6.  
5. Dollar, Ch. Archival theory and information technologies: The impact of information technologies on 
archival principles and methods. Macerata : University of Macerata, 1992. 117 p. ISBN 8-87663-201-
8.  
6. Duranti, Luciana. The impact of technological change on archival theory [online]. 2000. Available: 
http://www.interpares.org/documents/ld_sevilla_2000.pdf.  
7. Eastwood, Terry. What is archival theory and why is it important? Archivaria, Spring 1994, Vol.37, 
p.122-130. ISSN 0318-6954.  
8. Livelton, Trevor. Archival theory, records, and the public. Lanham : Scarecrow Press, 1996. 192 p. 
ISBN 0-81083-051-5.  
9. Nesmith, Tom. Reopening archives: bringing new contextualities into archival theory and practice. 
Archivaria 60, Fall 2005, p.259-274. ISSN 0318-6954.  
10. Reilly, Terry. From provenance to practice: Archival theory and ‘return to community’. In: First 
Nations, First Thoughts Conference [online]. Edinburg : University of Edinburgh, 2005. Available: 
http://www.cst.ed.ac.uk/2005conference/papers/Reilly_paper.pdf.  
11. Thomassen, Theo. The development of archival science and its European dimension [online]. 
Arhol: Arhivistika online, 2007. Available: http://www.daz.hr/arhol/thomassen.htm.  
12. Velody, Irving. The archive and the human sciences: Notes towards a theory of the archive. 
History of the Human Sciences, November 1998, Vol.11, Nr.4, p. 1-16. ISSN 0952-6951. 
Papildliteratūra 
1. Abraham, Terry. Archives and entropy: The closed system [online]. University of Idaho, 1999. 
Available: http://www.uidaho.edu/special-collections/papers/entropy.htm.  
2. Les Archives des France. Paris, 1950. 22 p.  
3. Archives in the New Age: The strategic problems of the automatization of archives: papers of the 
international conference, September 28-29. 2001. Ed. by E. Rosowska. Warszawa, 2002. 240 p. ISBN 
83-86643-99-4.  
4. Arhīvu terminoloģijas rokasgrāmata: pamattermini. Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Mācību 
un kvalitātes vadības centrs. Apstiprināti LZA Terminoloģijas komisijā 10.03. 2003 (Publicēts: Latvijas 
Vēstnesis, 2003, Nr.71, 14.apr., 3.lpp. ISSN 1407-0391).  
5. Boonstra, O., Bruere, L., Doorn, P. Past, present and future of historical information science. 
Historical Social Research, 2004, Vol.108, p.4-114. ISSN 0172-6404.  
6. Bulmerincq, A.von., Arbusow, L. Der Bericht über die Arbeiten für das Liv-, Est- und Kurländische 
Urkundenbuch. Riga, 1909.  
7. Burell, Mats. Appraisal and information theory [online]. DLM-Forum, 1999, November 11-12. 
Available: http://www.narc.fi/dlm/7.htm.  
8. The Concept of Record. [S.l.], 1998.  
9. Cook, Terry. Appraisal methodology: Macro-appraisal and functional analysis, Part A: Concepts and 
Theory [online]. Library and Archives Canada, 2001. Available: 
http://www.collectionscanada.gc.ca/government/disposition/007007-1035-e.html .  
10. Cox, R.J. Managing records as evidence and information. Westport : Quorum Books, 2001. 243 p. 
ISBN 1-567720-231-4.  
11. Craig, Barbara L. Archival appraisal: Theory and practice. Munich : K.G.Saur, 2004. 224 p. ISBN 
3-59811-538-5.  
12. Craig, Barbara L., ed. The Archival imagination: Essays in honour of Hugh A. Taylor. Ottawa, 
1992. 263 p. ISBN 1-89538-206-8.  
13. DAT II – Dictionary on Archival Terminology. 2nd ed. Paris, 1988. (Sk. arī 3. izd.: DAT III.)  
14. Doorn, P., Garskova, I., Tjalsma, H. Archives in cyberspace: Electronic records in East and West. 
Moscow : Moscow University Press, 2004. 255 p. ISBN 5-211-04905-5.  
15. Duchein, Michel. Theoretical principles and practical problems of respect des fonds in archival 
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science. Archivaria, Summer 1983, Vol.16, p.64-82. ISSN 0318-6954.  
16. Dunbar, Anthony W. Introducing critical race theory to archival discourse: Getting the conversation 
started. Archival Science, March 2006, Vol.6, Nr.1, p.109-129. ISSN 1389-0166.  
17. Duranti, Luciana. The Concept of appraisal and archival theory. American Archivist, Spring 1994, 
Vol.57, Nr.2, p. 328-344. ISSN 0360-9081.  
18. Duranti, Luciana. The Impact of digital technology on archival science. Archival Science, 2001, 
Vol.1, Nr.1, p. 39-55. ISSN 1389-0166.  
19. Duranti, Luciana. Reliability and authenticity. Archivaria, Spring 1995, Vol.39, p.5-10. ISSN 0318-
6954.  
20. Eastwood, Terry, ed. The Archival fonds: From theory to practice. Ottawa, 1992. II, 225 p. ISBN 0-
96907-976-1.  
21. Feuereisen, A. Über das baltische Archivwesen. In: Arbeiten des Ersten Baltischen Historikertages 
zu Riga 1908. Riga, 1909. S. 250-260.  
22. First steps in archives: A practical guide. London : ArLIS, 2004. 45 p. ISBN 0-95196-749-5.  
23. Gilliland-Swetland, Anne J. Enduring paradigm, new opportunities: The value of the archival 
perspective in the digital environment. Washington : Commission on Preservation, 2000. 37 p. ISBN 1-
88733-474-2. Available: http://www.clir.org/pubs/abstract/pub89abst.html.  
24. Goldinger, W. Der Standort der Archivwissenschaft. Archivalische Zeitschrift, 1980, Vol.76, p.1-16. 
ISBN 0003-9497.  
25. Graham, Nicholas M. The Form and function of archival theory [online]. Katharine Sharp Review, 
Vol.4, Winter 1997, p.10955. Available: http://mirrored.ukoln.ac.uk/lis-journals/review/review/.  
26. Greene, Mark A., Boles, Frank, Bruemmer, Bruce, Daniels-Howell, Todd J. The Archivist’s new 
clothes; or, the naked truth about evidence, transactions, and recordness [online]. IdeA: IUPUI Digital 
Archive. 2004. Available: http://hdl.handle.net/1805/42  
27. Grossman, Ruth. Our expectations about archives: Archival theory through a community 
informatics lens: A paper for the Conference “Proceedings of constructing and sharing memory: 
Community informatics, identity and empowerment”, CIRN Prato, October 9-11, 2006 [online]. Centre 
for Community Networking Research, 2006. Available: http://www.ccnr.net/?q=node/248 .  
28. Higgs, Edward. History and electronic artifacts. Oxford : Oxford University Press, 1998. 368 p. 
ISBN 0-19823-634-4.  
29. Ivanovs, Aleksandrs. Arheogrāfija, avotu mācība un vēstures speciālās zinātnes jaunāko laiku 
Latvijas vēstures izpētē. Latvijas Vēsture, 2007, Nr.2, 15.-20.lpp. ISSN 1407-0022.  
30. Jenkinson, Charles H. The Principles and practice of archive repair work in England. London, 
1948. 128 p.  
31. Jimerson, Randall C., ed. American archival studies: Readings in theory and practice. Chicago : 
Society of American Archivists, 2000. 269 p. ISBN 0-93182-841-4.  
32. Justrell, B. What is this thing we call archival science? Stockholm : National Archives of Sweden, 
1999. 119 p. ISBN 9-18836-644-8.  
33. Karen, Benedict. Ethics and the archival profession: Introduction and case studies. Chicago : 
Society of American Archivists, 2003. 91 p. ISBN 1-93166-605-9.  
34. Ketelaar, E. The Archival image: Collected essays. Hilversum : Verloren, 1997. 125 p. ISBN 9-
06550-565-2.  
35. Kretzschmar, Robert. Archival appraisal in Germany: A Decade of theory, strategies, and 
practices. Archival Science, December 2005, Vol.5, p.219-238. ISSN 1389-0166.  
36. Maher, William. Chaos and the nature of archival systems : Presented at the Society of American 
Archivists 56th annual meeting, Montreal, September 15,1992 [online]. University of Illinois, 1992. 
Available: http://web.library.uiuc.edu/ahx/workpap/chaosshort.pdf.  
37. Maher, William. Fundamentals of archival theory and practice for law librarians [online]. University 
of Illinois, 2001. Available: http://web.library.uiuc.edu/ahx/workpap/fundamentalsaall.pdf.  
38. Matienzo, Mark A. Uncovering our tracks: Ideology and the archival enterprise [online]. dLIST 
(University of Arizona), 2004. Available: http://dlist.sir.arizona.edu/1313/.  
39. Menne-Haritz, Angelika. Access - the reformulation of an archival paradigm. Archival Science, 
2001, Vol.1, Nr.1, p.57-82. ISSN 1389-0166.  
40. Menne-Haritz, Angelika. Anforderungen der Bewertungspraxis an die archivische Theorie. 
Archivmitteilungen, 1991, Vol.41, Nr.3, p.101-108. ISSN 0004-038X.  
41. Mortensen, Preben. The Place of theory in archival practice. Archivaria, Spring 1999, Vol.47, p.1-
26. ISSN 0318-6954.  
42. Muller, S., Feith, J. and R. Fruin. Manual for the arrangement and description of archives. Chicago 
: Society of American Archivists, (1898) 2003. 225 p. ISBN 1-93166-601-6.  
43. O'Toole, James M. Understanding archives and manuscripts. Chicago : Society of American 
Archivists, 1990. 76 p. ISBN 0-93182-877-5.  
44. Pearce-Moses, Richard. A Glossary of archival and records terminology. Chicago : Society of 
American Archivists, 2005. 433 p. ISBN 1-93166-614-8.  



 52

45. The Principle of provenance: First Stockholm Conference on archival theory and the principle of 
provenance, 2-3 September, 1993. Ed. by K.Abukhanfusa. Stockholm : Swedish National Archives, 
1994. 207 p. ISBN 9-18836-611-1.  
46. Roberts, John W. Archival appraisal : theory and practice. Archivaria, Fall 2004, Vol.58, p.211-213. 
ISSN 0318-6954.  
47. Roberts, John W. Practice makes perfect, theory makes theorists. Archivaria, Spring 1994, Vol.37, 
p.111-121. ISSN 0318-6954.  
48. Rokasgrāmata arhīvu darbiniekiem. Sast. V.Krastiņš, M.Rasa, A.Plūme. Rīga : Avots, 1983. 67 
lpp.  
49. Schellenberg, T. R. The Management of archives. New York; London : Columbia University Press, 
1966. XIV, 383 p.  
50. Schellenberg, T.R. Modern archives : Principles and techniques. Melbourne : Cheshire, 1956. XV, 
248 p.  
51. Shepherd, Elizabeth. Theories of appraisal [online]. London : School of Library, Archive and 
Information Studies, 1997. Available: http://www.ucl.ac.uk/~uczcw09/appraisl/level1.htm.  
52. Shepherd, Elizabeth, Geoffrey, Yeo. Managing records : A handbook of principles and practice. 
London : Neal-Schuman Publishers, 2002. 144 p. ISBN 1-85604-370-3.  
53. Štāls, V. Latvijas valsts arhīvu sistēma, tuvojoties gadu tūkstošu mijai. Latvijas Arhīvi, 1999, Nr.3, 
9.-17.lpp. ISSN 1407-2270.  
54. Архивное строительство в Литовской, Латвийской и Эстонской ССР. Рига, 1968.  
55. Енш, Г.А. Из истории архивного дела в Латвии. Рига, 1981. 212 c.  
56. Степанский А.Д. Науки об архивах : к вопросу о системе и структуре архивоведческих 
дисциплин. Вестник архивиста, 1997, Nr.6.  
57. Хорхордина Т.И. Архивы в “Зазеркалье” : архивоведческая культура тоталитарных режимов. 
In: Советская историография. Москва, 1996, c. 191-214.  
58. Хорхордина Т.И. От архивоведения к архивософии? (К постановке проблемы). In: Труды 
Историко-архивного института РГГУ. Москва, 1996, т. 33, c. 177-192. 
Periodika un citi informācijas avoti
1. Latvijas Arhīvi. ISSN 1407-2270.  
2. The American Archivist. ISSN 0360-9081.  
3. Archival Science: International Journal on Recorded Information. ISSN 1389-0166.  
4. Archivaria. ISSN 0318-6954.  
5. Вестник архивиста. 
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Kursa nosaukums Informācijas zinātne
Kursa kods KomZ5089 
Zinātnes nozare Komunikācijas zinātne 
Kredītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Kopējais auditoriju stundu skaits 32
Lekciju stundu skaits 21 
Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 11 

Studenta patstāvīgā darba stundu 
skaits 48 

Kursa apstiprinājuma datums 27.12.2010 
Atbildīgā struktūrvienība Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa 
  
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. Filoloğijas doktors, doc. Baiba Holma 

Kursa anotācija 
Kursa mērķis – radīt izpratni par dokumentos fiksētās informācijas eksistenci sabiedrībā – tās pārraidi, 
vākšanu, apstrādi, glabāšanu, meklēšanu un izplatīšanu, un īpaši par metodēm un līdzekļiem, kas 
nodrošina šos procesus, kā arī iespējām šos procesus pilnveidot atbilstoši sabiedrības prasībām un 
tehnoloģijas attīstībai. Kursa apguve tiek organizēta ar lekciju, semināru un praktisko nodarbību 
palīdzību.  
Rezultāti 
Zināšanas – apgūti teorētiskie jautājumi saskaņā ar studiju kursa programmu un rekomendēto obligāto 
un papildliteratūru, iegūta izpratne par sociālajām komunikācijām un to nozīmi informācijas pārraidē 
un zināšanu apguvē, izpratne par dokumentu un informācijas plūsmu sakarībām, kādas novērojamas 
informācijas plūsmā, un to pielietošanas iespējām informacionālajos procesos, par informācijas 
meklēšanas sistēmām kā vienu no informācijas sistēmu veidiem, par informācijas meklējumvalodām, 
kā arī par informacionālajām vajadzībām un informacionālo apkalpošanu, piedāvājot informācijas 
pakalpojumus un produktus.  
Prasmes – iegūta prasme izvēlēties praksei atbilstošu informācijas sistēmu un meklējumvalodu, 
noteikt informacionālās vajadzības un piemērotāko informacionālās apkalpošanas veidu, prasme 
piemērot informācijas apstrādes un informācijas izguves metodes, prasme vērtēt bibliogrāfiskās 
informācijas nozīmi, prasme veikt teorētisku pētījumu, prezentēt tā rezultātus un diskutēt par tiem, 
prasme kritiski izvērtēt sava darba rezultātus, prasme strādāt grupā, ievērot akadēmiskā darba ētikas 
normas.  
Iemaņas – iegūtas praktiskās iemaņas, kas ir nepieciešamas, lai analizētu dažādus informacionālos 
procesus un novērtēt to nozīmi, iegūtas iemaņas Latvijas un starptautisko datubāžu un dokumentu 
sistēmu izmantošanā.  
Kursa plāns 
Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
1. Informācijas zinātne (IZ), tās koncepcijas un attīstības vēsture. L2  
2. Sociālās komunikācijas, to veidi. L2  
3. Zināšanas un informācija. L2  
4. Informācijas jēdziena izpratne. S2  
5. Dokumenti, to veidi. Dokumentu plūsmas likumsakarības. Infometrija, webometrija u.c. L2  
6. Vārdu biežuma likumsakarība tekstos. P2  
7. Informācijas lietotāji un to informacionālās vajadzības. L2  
8. Formālo informacionālo procesu raksturojums. Informācijas sistēmas. L2  
9. Informācijas analītiski sintētiskā apstrāde. L2  
10. Bibliogrāfiskās informācijas nozīmes novērtējums meklēšanas procesā (metadati un to nozīme). 
Informācijas apstrāde (klasificēšana, indeksēšana, anotēšana). P2  
11. Indeksēšanas un informācijas meklējumvalodas (IMV). IMV izmantošana meklēšanai DB L1, P1  
12. Informacionālā (informācijas) meklēšana, tās veidi. L2  
13. Informācijas meklēšanas iespējas dažādās. DB P2  
14. Informācijas izplatīšana. Informācijas pakalpojumi un produkti. L2  
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15. Informācijas zinātnes sabiedriskā nozīme. L2  
16. Informācijas sabiedrības teorijas. S2  
 
L - lekcija  
S - seminārs  
P - praktiskais darbs  
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
1. Piedalīšanās semināros (2) ar sagatavotiem ziņojumiem un prezentācijām (25 %);  
2. Praktisko nodarbību (4) uzdevumu izpilde (25%);  
3. Kursa pārbaudījums - eksāmens (rakstveida) (50%).  
Mācību pamatliteratūra 
1. Buckland, Michael. Information and information systems. Westport ; London : Greenwood Press, 
1991. XV, 225 p. ISBN 0-31327-463-0. (LUB 1 eks.)  
2. Hjorland, Birger. Information seeking and subject representation : an activity - theoretical approach 
to information science. Westport ; London : Greenwood Press, 1997. 119 p. ISBN 0-13129-893-9. 
(LUB 1 eks.)  
3. Raber, Douglas. The problem of information : an introduction to information science. Lanham, 
Maryland ; Oxford : Scarecrow Press, 2003. VIII, 269 p. ISBN 0-81084-567-9. (LUB 1 eks.)  
4. Vickery, Brian C., Vickery, Alina. Information science in theory and practice. 3rd rev. ed. München : 
K.G. Saur, 2004. XIII, 400 p. ISBN 3-59811-658-6. (LNB 1 eks.)  
Papildliteratūra 
1. Cook, Terry. Archival science and postmodernism : new formulations for old concepts. Archival 
Science, Vol.1, Nr.1, 2001, p. 3-24. ISSN 1389-0166.  
2. Hjorland, Birger. Documents, memory institutions and information science. Journal of 
Documentation, Vol.56, Nr.1, 2000, p.27-41. ISSN 0022-0418.  
3. Hjorland, Birger. Theory and metatheory of information science : a new interpretation. Journal of 
Documentation, Vol.54, Nr.5, 1998, p.606-621. ISSN 0022-0418.  
4. Ingwersen, Peter. Information and information science in context. Libri, Vol.42, Nr.2, 1992, p. 99-
135. ISSN 0024-2667.  
5. Thomassen, Theo. A first introduction to archival science. Archival Science, Vol.1, 2001, p. 373-
385. ISSN 1389-0166.  
Periodika un citi informācijas avoti
1. Archival Science : International Journal on Recorded Information. ISSN 1389-0166.  
2. Journal of the American Society for Information Science. ISSN 0002-8231.  
3. Journal of Documentation. ISSN 1389-0166.  
4. Journal of Information Science. ISSN 0165-5515.  
5. Journal of Information Science : Principles and Practice. ISSN 0165-5515  
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Kursa nosaukums Dokumentu krājuma struktūra un aprakstīšana 
Kursa kods SDSK6010 
Zinātnes nozare Starpdisciplinārie studiju kursi, Vēsture, Bibliotēkzinātne 
Kredītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Kopējais auditoriju stundu skaits 32 
Lekciju stundu skaits 24 
Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 8 

Studenta patstāvīgā darba stundu 
skaits 48 

Kursa apstiprinājuma datums 16.04.2009 
Atbildīgā struktūrvienība Komunikācijas studiju nodaļa 
  
Kursa anotācija 
Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par par arhīva dokumentu sakārtošanu un aprakstīšanu. 
Kursa uzdevumi:  

1) iepazīt arhīva dokumentu kopuma veidus un to savstarpējās attiecības;  
2) iepazīt dokumentu sakārtošanas principus un to vēsturisko attīstību;  
3) sniegt nepieciešamās zināšanas, lai students spētu izprast arhīva dokumentu aprakstīšanas 

principus un metodes atbilstoši valstī pieņemtajiem un starptautiskajiem standartiem;  
4) palīdzēt studentiem attīstīt intelektuālo bāzi, lai spētu sistēmiski identificēt un kritiski vērtēt 

arhīva fondu un tā daļas.  
Rezultāti 
Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:  
Akadēmiskās zināšanas: 1) nostiprināts priekšstats par arhīva dokumentu sakārtošanas un 
aprakstīšanas principiem un metodēm; 2) nostiprinātas zināšanas par valstī pieņemtajiem un 
starptautiskajiem arhīviskā apraksta standartiem; 3) tiek iegūtas teorētiskas zināšanas par arhīva 
fondu un tā daļām;  
Profesionālās kompetences: 1) studenti spēj identificēt un aprakstīt arhīva fondu un tā daļas atbilstoši 
valstī pieņemtajiem un starptautiskajiem arhīviskā apraksta standartiem; 2) studenti spēj noteikt arhīva 
fondu iekšējo struktūru un sakārtot arhīva dokumentus, balstoties uz iegūtajām teorētiskajām 
zināšanām; 3) studentiem ir iemaņas izmantot standartus un normatīvus aktus arhīva dokumentu 
sakārtošanā un aprakstīšanā.  
Kursa plāns 
Nr. p.k. Temats Nodarbības veids  
L, S, P, Ld Plānotais apjoms stundās  
1. Ievads kursā. L2  
2. Jēdzieni “fonds”, “sērija”, “lieta”, “glabājamā vienība” un “apraksta vienība”, “apraksts” un 
“aprakstīšana”. L4  
3. Izcelsmes princips un oriģinālkārtības princips. L4  
4. Arhīva fonda struktūra; sistematizācija, klasifikācija. L4  
5. Arhīva meklēšanas līdzekļi; arhīva uzziņu sistēma. L2, P2  
6. Dokumentu apraksta standarti pasaulē; Arhīviskā apraksta standarta LVS AA(VN) principi un 
noteikumi, kopīgais un atšķirīgais arhīviskā, bibliogrāfiskā apraksta standartos un muzeja priekšmetu 
zinātniskajā aprakstīšanā. L6, S2  
7. Arhīviskā apraksta standarts LVS AA(VN). L2, P4 
 
L - lekcija  
S - seminārs  
P - praktiskais darbs 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Lekciju, praktisko darbu un semināru apmeklējums ir obligāts.  
Kredītpunktu iegūšanai ir sekmīgi jāpiedalās seminārā un praktiskajos darbos.  
Studiju kursa gala atzīmi veido:  
- semināra un praktisko darbu uzdevumu izpildes vidējais vērtējums (50%);  
- rakstiskā eksāmena vērtējums (50%).  
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Mācību pamatliteratūra 
1. Bearman, David, Duff, Wendy. Grounding archival description in the functional requirements for 
evidence”. Archivaria 41, 1996, p.275-281. ISSN 0318-6954.  
2. Brunton, Paul, Robinson, Tim. Arrangement and description. In: Keeping Archives. 2nd ed. Judith 
Ellis (ed.), Port Melbourne : Thorpe Bowker, 1993, p.222-247. ISBN 1-87558-915-5.  
3. Duranti, Luciana. Origin and development of the concept of archival description. Archivaria 35, 
1993, p.47-54. ISSN 0318-6954.  
4. Pederson, Ann. Unlocking hidden treasures through description : comments on archival voyages of 
discovery. Archivaria 37, 1994, p.47-63. ISSN 0318-6954.  
5. Smith, Clive. The Australian Series System. Archivaria, 1995, Vol.40, p.86-93. ISSN 0318-6954.  
Papildliteratūra 
1. Bearman, David. Documenting documentation. Archivaria, 1992, Vol.34, p.33-49. ISSN 0318-6954. 
2. Encoded archival description (EAD) Tag Library : Version 1.0. The Society of American Archivists ; 
The Network Development and MARC Standards Office of the Library of Congress. Chicago : The 
Society of American Archivists, 1998. 68 p. ISBN 0-93182-843-0.  
3. ISAAR(CPF) : International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and 
Families. International Council on Archives. Ottawa, 1996. 22 p. ISBN 0-96960-353-3.  
4. ISAD(G) : General International Standard Archival Description. International Council on Archives. 
2nd ed. 2000. 91 p. ISBN 0-96960-355-X.  
5. LVS 369:2004 Arhīviskais apraksts. Vispārīgie principi. Latvijas Valsts standarts. 2004. 48 lpp.  
6. MacNeil, Heather. The context is all : describing a fonds and its parts in accordance with the Rules 
for Archival Description. In: The archival fonds : from theory to practice. Bureau of Canadian 
Archivists. Canada, 1992, p.198-225. ISBN 96907-976-1.  
7. Menne-Haritz, Angelika (ed.). Archivische Erschließung : methodische Aspekte einer 
Fachkompetenz. Im: Beiträge des 3. Archivwissenschaftlichen Kolloquiums der Archivschule Marburg. 
Marburg, 1999, S. 172-180. ISBN 978-3-923833-58-0.  
8. Michelson, Avra. Description and reference in the age of automatization. American Archivist 50, 
Spring 1987, p.192-208. ISSN 0360-9081.  
9. Miller, Frederic M. Arranging and describing archives and manuscripts. The Society of American 
Archivists. Northbridge, Western Australia : Chicago & Teigo Pty. Ltd, 1998. 132 p. ISBN 0-93182-
875-9.  
10. Procter, Margaret, Cook, Michael. Manual of archival description. Aldershot : Gower, 2000. 352 p. 
ISBN 0-56608-258-6.  
Periodika un citi informācijas avoti
1. Latvijas Arhīvi. ISSN 1407-2270.  
2. Archival Science: International Journal on Recorded Information. ISSN 1389-0166.  
3. Archivaria. ISSN 0318-6954.  
4. http://www.ica.org/  
5. http://www.arhivi.lv/  
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Kursa nosaukums Dokumentu saglabāšana
Kursa kods SDSK6013 

Zinātnes nozare Starpdisciplinārie studiju kursi, Historiogrāfija un vēstures 
palīgzinātnes , Bibliotēkzinātne 

Kredītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Kopējais auditoriju stundu skaits 32 
Lekciju stundu skaits 18 
Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 14 

Studenta patstāvīgā darba stundu 
skaits 48 

Kursa apstiprinājuma datums 02.04.2009 
Atbildīgā struktūrvienība Sociālo zinātņu fakultāte 
  
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. Filoloğijas doktors, doc. Līga Krūmiņa 

Kursa anotācija 
Kursa mērķis – sniegt studentiem zināšanas par arhīvu darbu dokumentu saglabāšanā. Studenti 
iepazīsies ar arhīvos esošo dokumentu datu vidēm un informācijas nesējiem to īpašībām un 
apkārtējās vides faktoru ietekmi uz tiem, iemācīsies novērtēt un novērst ar tiem saistītos riskus 
dokumentu saglabāšanā. Studentu apgūs dokumentu preventīvās saglabāšanas metodes un iegūs 
zināšanas par dokumentu saglabāšanas politikas un programmas izstrādi un to ieviešanas metodēm, 
kā arī par rīcības plāna izstrādi ārkārtas situācijām un pasākumiem seku novēršanai. Kurss sniegs arī 
ieskatu par dokumentu konservāciju un mūsdienu informācijas saglabāšanas metodēm. 
Rezultāti 
Zināšanas: apgūti teorētiskie jautājumi saskaņā ar studiju kursa programmu un rekomendēto obligāto 
un papildliteratūru, apgūtas arhīvos esošo dokumentu datu vides, to īpašības, informācijas nesēji un 
apkārtējās vides faktoru ietekme, apgūti dokumentu saglabāšanas galvenie pamatprincipi un 
metodoloģija, kā arī dokumentu saglabāšanas politikas izstrāde.  
Akadēmiskās kompetences: iegūta prasme noteikt optimālākās dokumentu saglabāšanas metodes un 
identificēt riskus, prasme izstrādāt institūcijas dokumentu saglabāšanas politiku un programmu, kā arī 
rīcības plānus ārkārtas situācijām, prasme analizēt informācijas saglabāšanas mūsdienu aspektus, 
prezentēt analīzes rezultātus un diskutēt par tiem, prasme kritiski izvērtēt sava darba rezultātus, 
prasme strādāt grupā, ievērot akadēmiskā darba ētikas normas.  
Profesionālās kompetences: iegūtas iemaņas dokumentu preventīvajā aizsardzībā, dokumentu 
saglabāšanā ārkārtas situācijā un dokumentu uzskaitē, iegūtas iemaņas izstrādāt dokumentu 
saglabāšanas programmu atbilstoši starptautiskajai praksei, standartiem un citiem 
normatīvdokumentiem.  
Kursa plāns 
Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
1. Ievads kursā. L2  
2. Datu vides un informācijas nesēji: veidi un to īpašības. L4, S2  
3. Dokumentu preventīvā aizsardzība. L4, S6  
4. Dokumentu saglabāšana ārkārtas situācijās. L2, S2  
5. Dokumentu uzskaite. L2  
6. Informācijas saglabāšanas mūsdienu aspekti. L2, S2  
7. Dokumentu konservācija. L2, P2  
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
1. Visu semināru apmeklēšana un uzstāšanā ar grupas (4-5 studenti) ziņojumu par piedāvāto tematu 
loku.  
2. Referāta izstrādāšana par izvēlēto tematu un tā aizstāvēšana (5-7 lappuses datorrakstā, 1800 
zīmes lappusē)  
3. Rakstiskā eksāmena nokārtošana  
4. Atzīmi veido:  
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a. 25% - individuālais darbs seminārā un grupas ziņojums;  
b. 35% - referāta izstrāde un aizstāvēšana seminārā;  
c. 40% - kursa pārbaudījums - rakstisks eksāmens.  

Mācību pamatliteratūra 
1. Ashley-Smith, Jonathan. Risk assessment for object conservation. Oxford : Butterworth-Heinemann, 
1999. 358 p. ISBN 0-75062-853-7.  
2. Ford, Helen. Preserving archives. London: Facet, 2007. XIV, 320 p. (Principle and practice in 
records management and archive series). ISBN 1-85604-577-3.  
3. ICA Committee on Disaster Prevention. Guidelines on disaster prevention and control in archives 
(ICA Study 11). Paris, 1997. 40 p..  
4. IFLA principles for the care and handling of library material [online]. Ed. by Edward P. Adcock with 
the assistance of Marie-Thérèse Varlamoff, Virginie Kremp. Paris : IFLA PAC, 1998. 72 p. (IFLA 
Professional Reports no. 8). Available: http://www.ifla.org/VI/4/news/pchlm.pdf  
5. Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Norādījumi dokumentu saglabāšanā valsts arhīvu sistēmas 
iestādēm (apstiprināti 09.03.2004.) [Rīga], 2004. 45 lpp.  
Papildliteratūra 
1. Buchmann, Wolf. Preservation : buildings and equipment = Saglabāšana : ēkas un aprīkojums. In: 
5th European Conference on Archives : back to basic in the profession. Barselona, 1997, p.6-8.  
2. Dobrusina S., Čerņina J. Dokumentu konservācijas zinātniskie pamati. Rīga : Latvijas Nacionālā 
bibliotēka, 1997. 97 lpp. ISBN 9984-900-69-X.  
3. Duchein, Michel. Archive buildings and equipment. 2nd rev. ed. Munchen, New York, London, 
Paris : K.G.Saur, 1988. 232 lpp. (ICA handbooks series. Vol.6). ISBN 3-598-20278-4.  
4. Guidelines for audiovisual multimedia materials in libraries and other institutions. IFLA Audiovisual 
and Multimedia Section. IFLA, 2004. 11 p. Available on-line: http://www.ifla.org/VII/s35/pubs/avm-
guidelines04.htm. Tulkojums: Audiovizuālie un multivides materiāli bibliotēkās un citās institūcijās 
vadlīnijas. Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2006. 17 lpp. Pieejams tiešsaistē: 
http://www.lnb.lv/struktura/BI/standartiz/Audiovizualie_un_multivides_materiali.pdf.  
5. Guidelines for the Preservation of Microfilms. Prep. by B. Justrell, M. Roper, H.J. White. 
International Council on Archives. Paris : ICA, 1996. 19 p. (Studies-Etudes. 2).  
6. Impact of environmental pollution on the preservation of archives and records : a Ramp study. Prep. 
by M.W.Pascoe. Paris : Unesco, 1988. 44 p.  
7. International preservation issues (IPI): IFLA disaster preparedness and planning : a brief manual 
[online]. By John McIlwaine. University College London. London, 2006. 40 p. Available: 
http://www.ifla.org/VI/4/news/ipi6-en.pdf  
8. Muzejisko priekšmetu saglabāšana : rokasgrāmata. Muzeju valsts pārvalde. Rīga : Muzeju valsts 
pārvalde, 2004. 295 lpp. (Muzeoloģijas bibliotēka).  
9. New tools for preservation : assessing long-term enviromental effects on library and archives 
collection. The Commission on Preservation & Access. Washington : The Commission on 
Preservation & Access, 1995. 35 p. ISBN 1-88733-446-7.  
10. Planning, equipping and staffing an archival preservation and conservation service : a Ramp study 
with guidelines. Prep. by Michael Roper. Paris : UNESCO, 1989. 78 p.  
11. Reiziņš, R. Papīra lapa stāsta par sevi. Rīga : Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 
1963. 96 lpp.  
12. Rekomendācijas dokumentu noformēšanai – papīra un informācijas pierakstīšanas līdzekļu izvēlei. 
Rīga : LVAĢ, 2001 (Publicētas 25.07.2001. laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” Nr. 111, Pielikumā 
“Privatizācija. Zeme. Nekustamais īpašums.” Nr. 30 (134)).  
13. Roosa, Mark. Care, Handling, and Storage of Photographs. Washington, DC: Library of Congress, 
National Preservation office, 1992. 19 p. Available on-line: http://www.ifla.org/VI/4/news/ipi5-e.pdf.  
14. Shirien, Chappell. Moving library collections : planning shifts of library collections [online]. 
University of Oregon, 2002. Available: http://libweb.uoregon.edu/acs_svc/shift/  
15. Weber, Hartmut, Dorr, Marianne. Digitisation as a method of preservation? : final report of a 
working group of the Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Research Association). Translated 
by A. Medlicott. Amsterdam : European Commision on Preservation and Access, 1997. 27 p.  
Periodika un citi informācijas avoti
1. Internet reursi:  
Austrālijas nacionālais arhīvs: http://www.naa.gov.au/records-management/secure-and-
store/index.aspx  
Collections Link: http://www.collectionslink.org.uk/  
COOL (Conservation on-line): http://palimpsest.stanford.edu/  
Forum Bestandserhaltung: http://www.forum-bestandserhaltung.de/  
Preservation Directory: http://www.preservationdirectory.com/  
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Taking care - Guidelines (Smithsonian Center for Materials Research and Education): 
http://www.si.edu/mci/  
UNESCO's Memory of the World Programme: http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-
URL_ID=1538&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
Zilais vairogs (International Committee of the Blue Shield (ICBS): http://www.ifla.org/blueshield.htm  
2. Periodika:  
Archivaria. ISSN 0318-6954.  
Janus. ISSN 0254-7937.  
Restaurator : International Journal for the Preservation of Library and Archival Material. ISSN 0080-
1836.  
Отечественные архивы : научно-теоретический и научно-практический журнал. ISSN 0869-4427. 
3. Standarti:  
LVS ISO 11799:2006 : Informācija un dokumentācija. Dokumentu glabāšanas prasības arhīvu un 
bibliotēku materiāliem  
LVS ISO 11108 : Informācija un dokumentācija. Arhīva papīrs. Ilgmūžības un ilgizturības prasības.  
LVS ISO 11798 : Informācija un dokumentācija. Uz papīra rakstītā, drukātā un kopētā materiāla 
ilgmūžība un ilgizturība. Prasības un testēšanas metodes.  
LVS ISO 11800:2003 : Informācija un dokumentācija. Prasības iesiešanas materiāliem un grāmatu 
izgatavošanā izmantojamām metodēm.  
LVS ISO 14416:2006 : Informācija un dokumentācija. Prasības grāmatu, periodisko izdevumu, 
seriālizdevumu un citu papīra dokumentu iesiešanai arhīvu un bibliotēku vajadzībām. Metodes un 
materiāli.  
LVS ISO 12757-2:1998 : Lodīšu pildspalvas un to uzpildes serdeņi. 2.daļa: Dokumentālai lietošanai.  
LVS ISO 14145-2:1998 : Lodīšu-rullīšu pildspalvas un to uzpildes serdeņi. 2.daļa: Dokumentālai 
lietošanai.  
LVS CEN/TR 14073-1:2004 : Biroja mēbeles. Mēbeles dokumentu glabāšanai. 1.daļa: Izmēri.  
LVS EN 14073-2:2004 : Biroja mēbeles. Mēbeles dokumentu glabāšanai. 2.daļa: Drošības prasības. 
LVS EN 14073-3:2004 : Biroja mēbeles. Mēbeles dokumentu glabāšanai. 3.daļa: Konstrukciju 
stabilitātes un stiprības noteikšanas metodes  
4. Normatīvie dokumenti  
Arhīvu likums (spēkā no 01.01.2011.)  
Ministru kabineta 15.03.2005. noteikumi Nr. 176 "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 2. marta 
noteikumos Nr. 117 "Noteikumi par elektronisko dokumentu izvērtēšanas veidu un nodošanu valsts 
arhīvam glabāšanā"" (Publicēts Latvijas Vēstnesī, 18.03.2005., Nr. 46).  
Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Norādījumi dokumentu saglabāšanā valsts arhīvu sistēmas iestādēm 
(apstiprināti 09.03.2004.).  
Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Rekomendācijas arhīva dokumentu izstāžu sagatavošanai valsts 
arhīvos (apstiprinātas ar 01.03.2002. rīkojumu Nr. 22).  
Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Norādījumi par mikroformu glabāšanu un lietošanu 
(apstiprināti ar 02.02.2000. rīkojumu Nr.9).  
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Kursa nosaukums Pētniecības metodes sociālajās zinātnēs 
Kursa kods KomZ5087 
Zinātnes nozare Komunikācijas zinātne 
Kredītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Kopējais auditoriju stundu skaits 32 
Lekciju stundu skaits 19 
Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 13 

Studenta patstāvīgā darba stundu 
skaits 48 

Kursa apstiprinājuma datums 16.04.2009 
Atbildīgā struktūrvienība Komunikācijas studiju nodaļa 
  
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. Filoloğijas doktors, doc. Daina Pakalna 

Kursa anotācija 
Uzdevums – sagatavot studentus maģistra darba rakstīšanai – sniegt teorētiskās zināšanas un 
praktiskās iemaņas pētījuma teorētiskās bāzes izveidē, pētījuma metožu izvēlē un pielietošanā un 
pētījuma izklāsta veidošanā. Saturs – kursu veido lekcijas par pētnieciskā darba teorētiskajiem 
aspektiem, pētījumu tipiem. Studenti lekciju un semināru laikā iepazīstas ar empīrisko datu vākšanas 
metodēm – dokumentu analīzi, satura analīzi, aptauju. Lekciju un praktisko nodarbību laikā tiek 
apgūtas datu analīzes metodes kvalitatīvajos un kvantitatīvajos pētījumos, datu analīzes grafiskā 
attēlojuma veidošanas galvenie principi. Praktiskajās nodarbībās tiek veikta datu apstrāde, izmantojot 
statistisko datu apstrādes programmu SPSS.  
Rezultāti 
Akadēmiskās kompetences – apgūti teorētiskie jautājumi saskaņā ar studiju kursa programmu un 
rekomendēto obligāto un papildliteratūru, apgūti pētniecības teorijas jautājumi par pētījumu būtību, 
tipiem un pētniecības metodēm, apgūta pētījuma izklāsta veidošana un empīrisko datu analīzes 
principi, kā arī datu datorizētā apstrāde.  
Profesionālās kompetences – iegūta prasme izvēlēties pētījumu tipam atbilstošu metodi un lietot to 
praksē, prasme izstrādāt pētījuma programmu, veidot noslēguma darba struktūru, tehnisko 
noformējumu, norāžu un atsauču sistēmu, piemērot zinātnisko valodas stilu, prasme veikt empīrisko 
datu analīzi, prasme prezentēt pētījuma rezultātus un diskutēt par tiem, prasme kritiski izvērtēt sava 
darba rezultātus, prasme strādāt grupā, ievērot akadēmiskā darba ētikas normas.  
Iemaņas – iegūtas praktiskās iemaņas datu analīzes grafiskā attēlojuma veidošanai, iegūtas iemaņas 
datu apstrādē, izmantojot statistisko datu apstrādes programmu SPSS.  
Kursa plāns 
Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
1. Ievadlekcija, semināra grupu tematu izvēle. L1, P1  
2. Pētniecības teorija. Pētījuma metodoloģijas izstrādāšana. L2  
3. Kvalitatīvi un kvantitatīvi pētījumi. Pētniecības ētiskie aspekti. L2  
4. Pētījumu veidi un tipi. Teorijas loma pētījumos, maģistra darba teorētiskās bāzes izveide. L2, S2  
5. Pētniecības metodes. Dokumentu analīze. L2, S2  
6. Diskursa analīze. Satura analīze. L2, S2  
7. Uz aptauju balstīti pētījumi. L2, S2  
8. Datu apstrāde, izmantojot programmu SPSS. L2  
9. Kvantitatīvo datu statistiskā analīze. P2  
10. Maģistra darba struktūra, apjoms, iesniegšanas un aizstāvēšanas kārtība. L2  
11. Zinātniskais rakstu valodas stils, darba tehniskais noformējums. Norāžu un atsauču sistēmas 
veidošana. L2, P2  
 
L - lekcija  
P - praktiskais darbs  
S - seminārs  
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Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studentiem semestra laikā, strādājot grupās jāsagatavo un jāprezentē semināra tēma. Par semināru 
tiek saņemtas divas atzīmes – individuālā un grupas. Kursa noslēgumā tiek kārtots rakstisks 
eksāmens testa veidā.  
Kopējo atzīmi veido:  
1. 50% atzīme par darbu semināros un praktiskajās nodarbībās;  
2. 50% kursa pārbaudījums - rakstiskā eksāmena atzīme.  
Mācību pamatliteratūra 
1. Bryman Alan. Social research methods. Oxford : University Press, 2008. XIV, 541 p. ISBN 
9780199202959. (LUB Ekonomikas bibliotēkā. 5 eksemplāri).  
2. Krippendorf, Klaus. Content analysis : an introduction to its methodology. Thousans Oaks ; 
London ; New Delhi : Sage Publications, 2004. XXIII, 413 p. ISBN 0-76191-544-3. (LUB Sociālo 
zinātņu fakultātes bibliotēkā. 2 eksemplāri).  
3. Oliver, Paul. Writing Your Thesis. Thousend Oaks ; London ; New Delhi : Sage Publication. 2004. 
X, 197 p. ISBN 0-76194-298-X. (LUB Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēkā. 2 eksemplāri).  
4. Powell, Ronald, Connaway, Linn Sipilingi. Basic Research Methods for Librarians. 4th ed. Westport, 
Connecticut, London, 2004. X, 347 p. ISBN 1-59158-103-6. (LUB Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēkā. 
3 eksemplāri)  
5. Roberts, Carol M. The Dissertation Journey. Thousend Oaks : Corwin Press, 2004. XIX, 225 p. 
ISBN 0-76193-887-7. (LUB Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēkā. 2 eksemplāri).  
Papildliteratūra 
1. Arhipova, Irina, Bāliņa, Signe. Statistika ekonomikā : risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel. Rīga : 
Datorzinību centrs, 2003. 349 lpp. ISBN 9984-665-19-4.  
2. Handbook of Qualitative research. Ed. by Norman K. Denzin etc. 2nd ed. Thousend Oaks ; 
London ; New Delhi : Sage Publication, XX, 2000. 1065 p. ISBN 0-76191-512-5.  
3. Lasmanis A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas pētījumos. 
1., 2., gr. Rīga : [Izglītības soļi], 2002. ISBN 9984-617-58-0 (1); 9984-617-58-0 (2).  
4. Mūze, Baiba, Pakalna, Daina, Kalniņa, Iveta. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces : metod. līdz. 
Red. Agra Turlaja. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 133 lpp. ISBN 9984-783-16-2.  
5. Raščevska, Malgožata, Kristapsone Silvija. Statistika psiholoģijas pētījumos : eksperimentāla 
mācību grāmata psiholoģijas specialitātes studentiem. Rīga : [Izglītības soļi], 2000. 356 lpp. ISBN 
9984-943-61-5.  
6. Бююль, Aхим; Цефель, Петер. SPSS: искусство обработки информации : анализ 
статистических данных и восстановление скрытых закономерностей. Киев : Диа-Софт, 2002. 
608 с. ISBN 5-93772-032-6.  
7. Борботько, B. Г. Принципы формирования дискурса. Москва : КомКнига, 2006. 286 c. ISBN 5-
48400-663-5.  
Periodika un citi informācijas avoti
1. Accounting History. ISSN (on-line) 1749-3374.  
2. IFLA Journal. ISSN 0340-0352.  
3. Journal of Documentation. ISSN 0022-0418.  
4. Journal of the Society of Archivists. ISSN (on-line) 1465-3907.  
5. Latvijas Arhīvi. ISSN 1407-2270.  
6. Quantitative & Qualitative Research [online]. Available: http://writing.colostate.edu/collections/  
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Kursa nosaukums Dokumentu un arhīvu pārvaldība I 
Kursa kods SDSK5038 

Zinātnes nozare Starpdisciplinārie studiju kursi, Bibliotēkzinātne, 
Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes  

Kredītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Kopējais auditoriju stundu skaits 32 
Lekciju stundu skaits 24 
Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 8 

Kursa apstiprinājuma datums 16.04.2009 
Atbildīgā struktūrvienība Komunikācijas studiju nodaļa 
  
Kursa izstrādātājs(-i)
Humanitāro zinātņu mağistrs vēsturē, pasn. Gatis Karlsons 

Kursa anotācija 
Studiju kursa mērķis ir sniegt studējošajiem teorētiskas un praktiskas zināšanas par dokumentu un 
arhīvu pārvaldību un to organizāciju saskaņā ar normatīvo aktu, nacionālo un starptautisko standartu 
prasībām, organizācijas darbības vajadzībām. 
Rezultāti 
Zināšanas: apgūti teorētiskie jautājumi saskaņā ar studiju kursa programmu un rekomendēto obligāto 
un papildliteratūru, apgūti dokumentu un arhīvu pārvaldības procesi, risku un funkciju analīze, apgūta 
dokumentu sistēmu izstrādes, ieviešanas un uzlabošanas metodoloģija, organizāciju arhīva un 
arhīvinstitūciju darba organizācija.  
Akadēmiskās kompetences: iegūta prasme noteikt dokumentu pārvaldības instrumentus, prasme vadīt 
un organizēt dokumentu un arhīvu pārvaldības procesus, prasme kritiski izvērtēt sava darba 
rezultātus, prasme strādāt grupā, ievērot darba ētikas normas.  
Profesionālās kompetences: iegūtas praktiskās iemaņas, kas ir nepieciešamas, lai izstrādātu, 
pārvaldītu un uzlabotu dokumentu sistēmas, iegūtas iemaņas piemērot un izstrādāt normatīvos aktus 
dokumentu un arhīvu pārvaldībā, veikt dokumentu un arhīvu pārvaldības auditu, organizēt personālu. 
Kursa plāns 
Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
1. Ievads kursā. L2  
2. Dokumenta dzīves cikls un pēctecība. L4, S2  
3. Dokumentu pārvaldības normatīvā vide. L4  
4. Dokumentu pārvaldības politika. L2  
5. Prasības aktīvo dokumentu sistēmām. L6 K2  
6. Risku analīze dokumentu un arhīvu pārvaldībā. L2, K2  
7. Funkciju analīze dokumentu pārvaldībā. L4, K2  
 
L - lekcija  
S - seminārs  
K - kontroldarbs  
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Gala atzīmi veido:  
1. Atzīmes kontroldarbos un seminārā (50%);  
2. Kursa pārbaudījums - rakstisks eksāmens (50%).  
Mācību pamatliteratūra 
1. Keeping Archives. Ed. Judith Ellis. 2nd ed. Melbourne : Thorpe in association with The Australian 
Society of Archivists, 1993. 491 p. ISBN 1-87558-915-5.  
2. Model requirements for the management of electronic records : MoReq specification : InsAR 
[online]. DLM-Forum ; European Commission. Brussels : Office for Official Publications of European 
Communities, 2002. 94 p. European Archives News. Supplement VI (2002). ISBN 92-89412-90-9. 
Available: http://www.cornwell.co.uk/moreq.html  
3. Shepherd, E., Yeo, G. Managing records: a handbook of principles and practice. London : Facet, 
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2003. 318 p. ISBN 1-85604-370-3.  
4. Standarti LVS ISO 15 489: 1-3 Informācija un dokumentācija. Dokumentu pārvaldība.  
5. Ларин, М.В. Управление документами на основе международного стандарта ИСО 15489-
2001 : методическое пособие. Москва : ВНИИДАД, 2005. 107 с. 
Papildliteratūra 
1. Boles, Frank, Marks Young, Julia. Archival appraisal. New York : Neal-Schuman Publishers Inc., 
1991. 117 p. ISBN 1-55570-064-0.  
2. Electronic records : a workbook for archivists. International Council on Archives ; Committee on 
Current Records in an Electronic Environment. Paris : ICA, 2005. 80 p. (ICA Studies - CIA Etudes. 16). 
3. Instrukcija par juridisko personu arhīvu dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un 
izmantošanu. Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija ; atb.par izd. R.Bērziņa. Rīga : Latvijas Valsts 
arhīvu ģenerāldirekcija, 1995. 52 lpp.  
4. Lemieux, Victoria L. Managing risks for records and information. Lenexa, Kansas : ARMA, 2004. 
100 p. ISBN 1-93178-618-6.  
5. Management of public sector records study programme [online]. International Records Management 
Trust, 2006. Available: http://www.irmt.org/education_training_materials.html  
6. Mazikana, Peter C. Archives and records management for decision makers : a RAMP study. Paris : 
UNESCO, 1990. 79 p. (publicēts žurnālā "Latvijas Arhīvi", 1997 Nr.4.)  
Available also: http://www.unesco.org/webworld/ramp/html/r9008e/r9008e00.htm  
7. Mills, Tom, Doom, Vincent, Leppananen, Markku, Findlay, Cassandra, Twigge, Stephen. Guidelines 
on appraisal : draft [online]. International Council on Archives Committee on Appraisal, 2003. 
Available: http://www.ica.org/en/node/30417  
8. Saffady, William. Managing electronic records. 3rd ed. Lenexa : ARMA International, 2002. VIII, 198 
p. ISBN 1-931786-05-4.  
9. Saffady, William. Records and information management : fundamentals of professional practice. 
Lenexa, Kansas : ARMA, 2004. ISBN 1-931786-17-8.  
10. Schepherd, Elisabeth. Theories of appraisal [online]. The School of Library, Archive and 
Information Studies. Available: http://www.ucl.ac.uk/~uczcw09/appraisl/level1.htm  
11. Ларин, Михаил В. Управление документацией в организациях. Москва : [Научная книга], 
2002. 286, [1] с. ISBN 5-7671-0026-8.  
12. Ларин, Михаил В. Электронные документы в управлении : научно-методическое пособие. 
Москва : ВНИИДАД, 2005. 145, [1] с. ISBN 5-87449-023-X.  
13. Основные правила работы архивов организаций. Федеральная архивная служба России ; 
Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 
(ВНИИДАД). Москва : ВНИИДАД, 2002. 150, [2] с.  
14. Экспертиза ценности управленческих документов и комплектование ими государственных 
архивов : (теория и методика). Федеральное архивное агентство (Росархив) ; Всероссийский 
научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела (ВНИИДАД). Москва : 
Федеральное архивное агентство, 2006. 223 с. ISBN 5-87449-010-8. 
Periodika un citi informācijas avoti
Periodika (pieejama elektroniski no Lanet VPN):  
1. Archival Science: International Journal on Recorded Information. ISSN 1389-0166 (print version), 
ISSN 1573-7519 (electronic version).  
2. Records Management Journal. Emerald. ISSN 0956-5698  
Brīvpieeja elektroniski:  
1. The American Archivist. ISSN 0360-9081.  
2. Archivaria : The Journal of the Association of Canadian Archivists. ISSN 0318-6954.  
http://journals.sfu.ca/archivar/index.php/archivaria  
Pieejami visi žurnāli, izņemto astoņus pēdējos numurus.  
Poligrāfiskie izdevumi:  
1. Der Archivar : Mitteilungsblatt fur deutsches Archivwesen. ISSN 0003-9500.  
2. Archives and Manuscripts : The Journal of the Australian Society of Archivists. ISSN 0157-6895.  
3. The Information Management Journal. ISSN 1535-2897  
4. Latvijas Arhīvi. ISSN 1407-2270.  
5. Отечественные архивы : научно-теоретический и научно-практический журнал. ISSN 0869-
4427.  
Interneta resursi  
Starptautiskās organizācijas:  
1. Starptautiskā arhīvu padome. Pieejams: http://www.ica.org  
2. Starptautiskais dokumentu pārvaldības fonds. Pieejams: http://www.irmt.org  
 



 64

 
Kursa nosaukums Dokumentu un arhīvu pārvaldība II  
Kursa kods SDSK5034 

Zinātnes nozare Starpdisciplinārie studiju kursi, Bibliotēkzinātne, Historiogrāfija 
un vēstures palīgzinātnes  

Kredītpunkti 4 
ECTS kredītpunkti 6 
Kopējais auditoriju stundu skaits 64 
Lekciju stundu skaits 56 
Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 8 

Studenta patstāvīgā darba stundu 
skaits 96 

Kursa apstiprinājuma datums 16.04.2009 
Atbildīgā struktūrvienība Komunikācijas studiju nodaļa 
  
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. Filoloğijas doktors, asoc.prof. Viesturs Zanders 
Humanitāro zinātņu mağistrs vēsturē, pasn. Gatis Karlsons 

Priekšzināšanas 
SDSK5038, Dokumentu un arhīvu pārvaldība I 
Kursa anotācija 
Studiju kursa mērķis ir sniegt studējošajiem teorētiskas un praktiskas zināšanas par dokumentu un 
arhīvu pārvaldību un to organizāciju saskaņā ar normatīvo aktu, nacionālo un starptautisko standartu 
prasībām, organizācijas darbības vajadzībām, kā arī izpratni par zinātnisko bibliotēku un muzeju 
rokrakstu krājumiem. 
Rezultāti 
Zināšanas; apgūti teorētiskie jautājumi saskaņā ar studiju kursa programmu un rekomendēto obligāto 
un papildliteratūru, apgūti dokumentu un arhīvu pārvaldības procesi, risku un funkciju analīze, apgūta 
dokumentu sistēmu izstrādes, ieviešanas un uzlabošanas metodoloģija, organizāciju arhīva un 
arhīvinstitūciju darba organizācija, radīta izpratne par atmiņas institūciju rokrakstu krājumiem.  
Akadēmiskās kompetences: iegūtas teorētiskās un praktiskas iemaņas, kas ir nepieciešams, lai 
izstrādātu, pārvaldītu un uzlabotu dokumentu sistēmas, lai piemērotu un izstrādātu normatīvos aktus 
dokumentu un arhīvu pārvaldībā, veiktu dokumentu un arhīvu pārvaldības auditu, organizētu 
personālu.  
Profesionālās kompetences: iegūtas prasmes noteikt un izstrādāt dokumentu pārvaldības politiku, 
stratēģiju un instrumentus, prasme vadīt un organizēt dokumentu un arhīvu pārvaldības procesus un 
personālu, veikt dokumentu sistēmu auditu, prasme kritiski izvērtēt sava darba rezultātus, prasme 
strādāt grupā, ievērot darba ētikas normas. 
Kursa plāns 
Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
1. Dokumentu pārvaldības procesi. L6, K2  
2. Dokumentu izvērtēšana. L8, S2, K2  
3. Organizācijas arhīvs. L4  
4. Dokumentu sistēmu izstrāde, ieviešana un uzlabošana. L10  
5. Arhīvu iestādes. L8  
6. Dokumenti valsts un privātajās atmiņas institūcijās Latvijā un pasaulē. L4  
7. Zinātnisko bibliotēku un muzeju rokrakstu krājumi. L4  
8. Dokumentu izmantošana. L4, S2  
9. Dokumentu un arhīvu pārvaldības audits. L4  
10. Dokumentu un arhīvu pārvaldības personāls. L4  
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Gala atzīmi veido:  
1. Atzīmes kontroldarbos un semināros (50%);  
2. Kursa pārbaudījums - rakstisks eksāmens (50%).  
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Mācību pamatliteratūra 
1. Keeping Archives. Ed. Judith Ellis. 2nd ed. Melbourne : Thorpe in association with The Australian 
Society of Archivists, 1993. 491 p. ISBN 1-87558-915-5.  
2. Model requirements for the management of electronic records : MoReq specification : InsAR 
[online]. DLM-Forum ; European Commission. Brussels : Office for Official Publications of European 
Communities, 2002. 94 p. European Archives News. Supplement VI (2002). ISBN 92-89412-90-9. 
Available: http://www.cornwell.co.uk/moreq.html  
3. Shepherd, E., Yeo, G. Managing records: a handbook of principles and practice. London : Facet, 
2003. 318 p. ISBN 1-85604-370-3.  
4. Standarti LVS ISO 15 489: 1-3 Informācija un dokumentācija. Dokumentu pārvaldība.  
5. Ларин, М.В. Управление документами на основе международного стандарта ИСО 15489-
2001 : методическое пособие. Москва : ВНИИДАД, 2005. 107 с.  
Papildliteratūra 
1. Boles, Frank, Marks Young, Julia. Archival appraisal. New York : Neal-Schuman Publishers Inc., 
1991. 117 p. ISBN 1-55570-064-0.  
2. Electronic records : a workbook for archivists. International Council on Archives ; Committee on 
Current Records in an Electronic Environment. Paris : ICA, 2005. 80 p. (ICA Studies - CIA Etudes. 16). 
3. Instrukcija par juridisko personu arhīvu dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un 
izmantošanu. Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija ; atb.par izd. R.Bērziņa. Rīga : Latvijas Valsts 
arhīvu ģenerāldirekcija, 1995. 52 lpp.  
4. Lemieux, Victoria L. Managing risks for records and information. Lenexa, Kansas : ARMA, 2004. 
100 p. ISBN 1-93178-618-6.  
5. Management of public sector records study programme [online]. International Records Management 
Trust, 2006. Available: http://www.irmt.org/education_training_materials.html  
6. Mazikana, Peter C. Archives and records management for decision makers : a RAMP study. Paris : 
UNESCO, 1990. 79 p. (publicēts žurnālā "Latvijas Arhīvi", 1997 Nr.4.) Available also: 
http://www.unesco.org/webworld/ramp/html/r9008e/r9008e00.htm  
7. Mills, Tom, Doom, Vincent, Leppananen, Markku, Findlay, Cassandra, Twigge, Stephen. Guidelines 
on appraisal : draft [online]. International Council on Archives Committee on Appraisal, 2003. 
Available: http://www.ica.org/en/node/30417  
8. Saffady, William. Managing electronic records. 3rd ed. Lenexa : ARMA International, 2002. VIII, 198 
p. ISBN 1-931786-05-4.  
9. Saffady, William. Records and information management : fundamentals of professional practice. 
Lenexa, Kansas : ARMA, 2004. ISBN 1-931786-17-8.  
10. Schepherd, Elisabeth. Theories of appraisal [online]. The School of Library, Archive and 
Information Studies. Available: http://www.ucl.ac.uk/~uczcw09/appraisl/level1.htm  
11. Ларин, Михаил В. Управление документацией в организациях. Москва : [Научная книга], 
2002. 286, [1] с. ISBN 5-7671-0026-8.  
12. Ларин, Михаил В. Электронные документы в управлении : научно-методическое пособие. 
Москва : ВНИИДАД, 2005. 145, [1] с. ISBN 5-87449-023-X.  
13. Основные правила работы архивов организаций. Федеральная архивная служба России ; 
Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 
(ВНИИДАД). Москва : ВНИИДАД, 2002. 150, [2] с.  
14. Экспертиза ценности управленческих документов и комплектование ими государственных 
архивов : (теория и методика). Федеральное архивное агентство (Росархив) ; Всероссийский 
научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела (ВНИИДАД). Москва : 
Федеральное архивное агентство, 2006. 223 с. ISBN 5-87449-010-8.  
Periodika un citi informācijas avoti
Pieejama elektroniski no Lanet VPN:  
1. Archival Science: International Journal on Recorded Information. ISSN 1389-0166 (print version), 
ISSN 1573-7519 (electronic version).  
2. Records Management Journal. Emerald. ISSN 0956-5698  
Brīvpieeja elektroniski:  
1. The American Archivist. ISSN 0360-9081.  
2. Archivaria : The Journal of the Association of Canadian Archivists. ISSN 0318-6954. 
(http://journals.sfu.ca/archivar/index.php/archivaria; pieejami visi žurnāli, izņemto astoņus pēdējos 
numurus.)  
Poligrāfiskie izdevumi:  
1. Der Archivar : Mitteilungsblatt fur deutsches Archivwesen. ISSN 0003-9500.  
2. Archives and Manuscripts : The Journal of the Australian Society of Archivists. ISSN 0157-6895.  
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3. The Information Management Journal. ISSN 1535-2897  
4. Latvijas Arhīvi. ISSN 1407-2270.  
5. Отечественные архивы : научно-теоретический и научно-практический журнал. ISSN 0869-
4427.  
Interneta resursi  
Starptautiskās organizācijas:  
1. Starptautiskā arhīvu padome. Pieejams: http://www.ica.org  
2. Starptautiskais dokumentu pārvaldības fonds. Pieejams: http://www.irmt.org  
Nacionālās organizācijas:  
1. ASV nacionālā arhīvu un dokumentu administrācija. Pieejams: http://www.nara.gov  
2. Austrālijas nacionālā arhīvu administrācija. Pieejams: http://www.naa.gov.au  
3. Jaundienvidvelsas dokumentu administrācija. Pieejams: http://www.records.nsw.gov.au  
4. Kanādas arhīvistu asociācija. Pieejams: http://www.archivists.ca  
5. Krievijas arhīvi. Pieejams: http://www.rusarchives.ru  
6. Latvijas valsts arhīvu sistēma. Pieejams: http://www.arhivi.lv  
7. Lielbritānijas Nacionālais arhīvs. Pieejams: http://www.pro.gov.uk  
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Kursa nosaukums Lietišķā saskarsme
Kursa kods Psih5077 
Zinātnes nozare Psiholoģija 
Kredītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Kopējais auditoriju stundu skaits 32 
Lekciju stundu skaits 18 
Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 14 

Studenta patstāvīgā darba stundu 
skaits 48 

Kursa apstiprinājuma datums 16.04.2009 
Atbildīgā struktūrvienība Psiholoģijas nodaļa 
  
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. Bioloğijas doktors, doc. Ingrīda Jansone 

Kursa anotācija 
Kursa mērķis – sniegt zināšanas par saskarsmes struktūru un komponentiem, galvenajiem saskarsmi 
veicinošajiem un traucējošiem faktoriem, mijiedarbību analīzi, cilvēku individuālajiem saskarsmes 
stiliem un to ievērošanu optimālu savstarpējo attiecību nodrošināšanā.  
Lekcijās maģistranti iegūst izpratni par saskarsmes būtību, tās nozīmi dzīves kvalitātes uzturēšanā, 
saskarsmi ietekmējošiem faktoriem, par konflikti cēloņiem un to risināšanas stratēģijām.  
Semināros un praktiskajās nodarbībās maģistranti pilda testus, piedalās lomu spēlēs, modelējot 
dažādas situācijas, kā arī iesaistās grupu diskusijās par noteiktu uzdotu tēmu. Lomu spēles un 
diskusijas noslēdzas ar to kopēju analīzi apgūtās teorijas kontekstā. 
Rezultāti 
Akadēmiskās zināšanas :  
1.Studenti iegūst teorētiskas zināšanas par saskarsmes vietu sociālajā psiholoģijā, tās būtību, 
struktūru un komponentiem.  
2.Studenti iegūst zināšanas par veiksmīgas saskarsmes priekšnosacījumiem, kuru ievērošana veicina 
optimālu kontaktu veidošanu ar dažāda tipa saskarsmes partneriem gan lietišķās, gan sadzīviskās 
dzīves situācijās.  
3.Studenti apgūst prasmes salīdzinoši analizēt literatūru un izdarīt secinājumus.  
 
Profesionālās kompetences:  
1.Studenti apgūst prasmes modelēt saskarsmes situācijas;  
2.Studenti iegūst prasmes veikt testēšanu un iesaistīties grupu diskusijās;  
3.Studenti apgūst prasmes analizēt cilvēku individuālos saskarsmes stilus un prezentēt analīzes 
rezultātus apgūtās teorijas kontekstā;  
4.Studenti iegūst praktiskas iemaņas veidot izpratnē balstītu saskarsmi un attiecības, lai novērtētu 
faktorus, kas ietekmē saskarsmi, kā arī lai izvēlētos pareizu konfliktu risināšanas stratēģiju. 
Kursa plāns 
1. Saskarsmes jēdziens, funkcijas, struktūra. L2  
2. Sociālā percepcija. L2  
3. Psiholoģiskās barjeras otra cilvēka uztverē, to pārvarēšana. S2  
4. Komunikācija. Prasme sniegt informāciju. Komunikatīvās barjeras, to pārvarēšana. P2  
5. Prasmes klausīties un uzdot jautājumus . L1; P1  
6. Pareizi veidota dialoga psiholoģiskie nosacījumi. L2  
7. Neverbālā komunikācija. L2  
8. Interakcija, tās mehānismi un likumsakarības. L2  
9. Sociālie stili, to atpazīšana un izmantošana saskarsmes efektivitātes uzlabošanai. L2; P2  
10. Partnera ietekmēšanas veidi saskarsmē. L1; P1  
11. Konfliktregulējošās saskarsmes psiholoģiskās likumsakarības. L2  
12. Konfliktu risināšanas stratēģijas. P2  
13. Personības īpašības un saskarsmes stils. L2  
14. Grupas diskusijas un izturēšanās veidi tajās. P2  
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15. Individuālo darbu prezentācijas. S2 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Kursa gala atzīmi veido :  
1. Rakstiskā eksāmena novērtējums (pārbaudes tests par kursā aplūkotajiem jautājumiem) – 50%;  
2.Semināru un praktisko darbu izstrāde– 25%;  
3. Individuālā darba prezentācija – 25%. 
Mācību pamatliteratūra 
1. Vorobjovs. A.(2002) Sociālā psiholoģija :teorētiskie pamati. Rīga : Izglītības soļi,340.lpp.(materiāli 
E- kursā)  
2.Aronson E.(2008) The Social Animal. USA, Worth Publishers.511p.(materiāli E- kursā)  
3. Human communication disorders :an introduction(2002) George H. Shames, Noma B. 
Anderson[editors]. Boston : Allyn and Bacon,663p. (materiāli E- kursā)  
4.Borns L.E. Ruso N.F.(2001) Psiholoģija.3.daļa. Rīga: RAKA.275lpp. (materiāli E- kursā)  
Papildliteratūra 
1.Vito, Joseph A. de.(2008) Human communication : the basic course. New York : Allyn and Bacon, 
496 p.  
2.Berns, Ēriks.(2002) Spēles, ko spēlē cilvēki: cilvēku attiecību psiholoģija.Rīga : Birojs 2000 Plus, 
203 lpp.  
3. Skutele, D. Akmeņkalna I. Vitkovskis R.(2007) Saskarsme  
Rīga : Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, 151lpp.(materiāli E kursā)  
4.Omārova, Silva. (2006) Cilvēks runā ar cilvēku.(sociālā psiholoģija) Rīga : Kamene, 130 lpp. 
(materiāli E- kursā) 
Periodika un citi informācijas avoti
1.Social psychology of groups.  
http://web.ebscohost.com/  
2. E žurnāli no A līdz Z  
European Journal of Social Psychology.  
http://web.ebscohost.com/  
3.Psiholoģijas Pasaule :PP.(no 2003) Rīga : Daro Cēsis.  
http://www.psihologijaspasaule.lv  
4.Psiholoģija Mums :starpnozaru žurnāls.(no 2003) Rīga : Juristu Ģilde. 
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Kursa nosaukums Profesionālā prakse I [DokAP M]
Kursa kods SDSK6014 

Zinātnes nozare Starpdisciplinārie studiju kursi, Bibliotēkzinātne, Juridiskā 
zinātne 

Kredītpunkti 6 
ECTS kredītpunkti 9 
Kopējais auditoriju stundu skaits 0 
Studenta patstāvīgā darba stundu 
skaits 240 

Kursa apstiprinājuma datums 16.04.2009 
Atbildīgā struktūrvienība Komunikācijas studiju nodaļa 
  
Kursa izstrādātājs(-i)
Humanitāro zinātņu mağistrs vēsturē, pasn. Gatis Karlsons 

Kursa anotācija 
Profesionālās prakses dokumentu pārvaldībā mērķis ir attīstīt prasmi izstrādāt un uzlabot dokumentu 
sistēmu, izstrādāt dokumentu pārvaldības instrumentus (dokumentu sarakstus, klasifikācijas shēmas, 
instrukcijas u.c.), veikt dokumentu sistēmas auditu, kā arī nostiprināt studiju laikā iegūtās teorētiskās 
zināšanas, apgūt šo zināšanu pielietošanu praksē. Prakse notiek iestāžu un uzņēmumu dokumentu 
pārvaldības struktūrvienībās, ar kurām LU tiek slēgti līgumi par prakses veikšanu. Prakses apguvi 
nosaka Prakses nolikums. 
Rezultāti 
Zināšanas: apgūta organizācijas dokumentu sistēmas vai kādas no tās sastāvdaļām izstrāde un 
ieviešana, apgūts dokumentu sistēmas audits, dokumentu pārvaldības reglamentējošo dokumentu un 
instrumentu izstrāde, kā arī atbilstošas metodoloģijas izvēle, ar dokumentu pārvaldību saistītu lēmumu 
pieņemšanas process.  
Akadēmiskās kompetences: iegūta prasme programmā iekļautās teorētiskās zināšanas piemērot 
praksē, iegūta prasme izstrādāt dokumentu sistēmas darba plūsmas aprakstu, noteikt dokumentu 
pārvaldības instrumentus (dokumentu sarakstus, klasifikācijas shēmas, instrukcijas u.c.), prasme 
sastādīt audita ziņojumu ar ieteikumiem par organizācijas dokumentu sistēmas uzlabošanu.  
Profesionālās kompetences: iegūtas iemaņas, kas ir nepieciešamas, lai turpmāk patstāvīgi un 
praktiski veidotu un attīstītu dokumentu sistēmu, organizētu labai starptautiskai praksei atbilstošu 
dokumentu pārvaldību.  
Kursa plāns 
Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
1. Prakses ievadseminārs.  
2. Studenta individuālā darba plāna sagatavošana.  
3. Prakse dokumentu pārvaldībā (prakses analītiskā pētījuma veikšana).  
4. Prakses atskaites sagatavošana.  
5. Prakses noslēguma seminārs.  
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Praksei noteikto uzdevumu izpilde dokumentu pārvaldībā (prakses vadītāja institūcijā vērtējums) – 
50%  
Prakses analītiskā pētījuma izstrāde un aizstāvēšana noslēguma seminārā (prakses aizstāvēšana) – 
50%  
Mācību pamatliteratūra 
1. LVS ISO 15 489-1: 2001 Dokumentu pārvaldība. 1. daļa. Vadlīnijas 8.4. punktā. (LNB 1 eks.)  
2. LVS ISO 15 489-2:2001 Dokumentu pārvaldība. 2. daļa. Tehniskais ziņojums. (LNB 1 eks.)  
3. Ministru kabineta 28.09.2010 noteikumi Nr. 918 „Iekšējā audita veikšanas kārtība” [tiešsaiste]. 
Pieejams: http://www.likumi.lv.  
4. Valsts arhīvu ģenerāldirekcija. Instrukcija par juridisko personu arhīvu dokumentu uzkrāšanu, 
uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu. Rīga, 1995. (Valsts arhīvu speciālā b-ka 3 eks.)  
5. Valsts arhīvu ģenerāldirekcija. Norādījumi dokumentu saglabāšanā valsts arhīvu iestādēm. Rīga, 
2004. (Valsts arhīvu speciālā b-ka 3 eks.) 



 70

 
Papildliteratūra 
1. Administratīvā procesa likums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.likumi.lv.  
2. Fizisko personu datu aizsardzības likums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.likumi.lv.  
3. Informācijas atklātības likums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.likumi.lv.  
4. Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr. 916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 
kārtība” [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.likumi.lv.  
5. Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumi (ar grozījumiem 29.12.2010) Nr.473 "Elektronisko 
dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs 
un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp 
šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām" [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.likumi.lv.  
6. Standarts ISO DIS 15 489- 3 Information and Documentation. Part 3. Metadata requirements. 
(Valsts arhīvu speciālā b-ka 2 eks.)  
7. Uz Arhīvu likuma, Elektronisko dokumentu likuma un Dokumentu juridiskā spēka likuma pamata 
izdotie normatīvie akti.  
8. Iestāžu dokumentu un arhīvu pārvaldības normatīvie akti.  
Periodika un citi informācijas avoti
Latvijas arhīvi : Latvijas Nacionālais arhīvs [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.arhivi.gov.lv  
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Kursa nosaukums Profesionālā prakse II [DokAP M] 
Kursa kods SDSK6036 
Zinātnes nozare Starpdisciplinārie studiju kursi 
Kredītpunkti 20 
ECTS kredītpunkti 30 
Kopējais auditoriju stundu skaits 0 
Studenta patstāvīgā darba stundu 
skaits 800 

Kursa apstiprinājuma datums 16.04.2009 
Atbildīgā struktūrvienība Komunikācijas studiju nodaļa 
  
Kursa izstrādātājs(-i)
Humanitāro zinātņu mağistrs vēsturē, pasn. Gatis Karlsons 

Kursa anotācija 
Profesionālās prakses arhīvu pārvaldībā mērķis ir attīstīt prasmi veikt arhīva dokumentu uzkrāšanu, 
uzskaiti, nodrošināt to saglabāšanu un izmantošanu, apgūt prasmi aprakstīt arhīva dokumentus un 
sastādīt arhīva izziņas, kā arī nostiprināt studiju laikā iegūtās teorētiskās zināšanas, pielietot šīs 
zināšanas praksē. Prakse notiek iestāžu un valsts arhīvos, ar kuriem LU tiek slēgti līgumi par prakses 
veikšanu. Prakses apguvi nosaka Prakses nolikums.  
Rezultāti 
Zināšanas: iegūta izpratne par dokumentu uzkrāšanas, saglabāšanas, uzskaites un izmantošanas 
organizāciju iestādē vai valsts arhīvā, apgūta dokumentu izvērtēšana, arhīva fonda vai tā daļas 
aprakstīšana, dokumentu esamības un fiziskā stāvokļa pārbaude, kā arī piekļuves nodrošināšana 
iestādes vai valsts arhīva dokumentiem, iegūta izpratne par arhīvu sistēmas organizēšanas un 
vērtēšanas praktisko darbu iestādēs un uzņēmumos.  
Akadēmiskās kompetences: iegūta prasme programmā iekļautās teorētiskās zināšanas piemērot 
praksē, izvēlēties atbilstošu metodoloģiju arhīvu pārvaldībā, iegūta prasme izvērtēt dokumentus, 
veidot Nacionālā arhīva apstiprinātus arhīva fonda aprakstus, kontrolēt dokumentu esamību un fizisko 
stāvokli, sastādīt atbildes uz informācijas pieprasījumiem un arhīva izziņas.  
Profesionālās kompetences: iegūtas praktiskās iemaņas, kas ir nepieciešamas, lai turpmāk patstāvīgi 
un praktiski veidotu un attīstu arhīvu sistēmu, organizētu labai starptautiskais praksei atbilstošu arhīvu 
pārvaldību.  
Kursa plāns 
Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
1. Prakses ievadseminārs.  
2. Studenta individuālā darba plāna sagatavošana.  
3. Prakse arhīvu pārvaldībā (prakses analītiskā pētījuma veikšana).  
4. Prakses analītiskā pētījuma progresa ziņojums.  
5. Prakses atskaites sagatavošana.  
6. Prakses noslēguma seminārs.  
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Praksei noteikto uzdevumu izpilde arhīvu pārvaldībā (prakses vadītāja institūcijā vērtējums) – 35%  
Metodiskās ekspertu komisijas vērtējums – 15%  
Prakses analītiskā pētījuma izstrāde un aizstāvēšana noslēguma seminārā (prakses aizstāvēšana) – 
50%  
Mācību pamatliteratūra 
1. LVS 369:2004 Arhīviskais apraksts. Vispārīgie noteikumi. Rīga, 2004. (LNB 1 eks.)  
2. Valsts arhīvu ģenerāldirekcija. Instrukcija par juridisko personu arhīvu dokumentu uzkrāšanu, 
uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu. Rīga, 1995. (Valsts arhīvu speciālā b-ka 2 eks.)  
3. Valsts arhīvu ģenerāldirekcija. Norādījumi dokumentu saglabāšanā valsts arhīvu iestādēm. Rīga, 
2004. (Valsts arhīvu speciālā b-ka 2 eks.)  
4. Valsts arhīvu ģenerāldirekcija. Norādījumi valsts arhīviem fizisko un juridisko personu pieprasījumu 
izpildē. Rīga, 2002. (Valsts arhīvu speciālā b-ka 2 eks.)  
Papildliteratūra 
1. Fizisko personu datu aizsardzības likums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.likumi.lv.  
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2. Administratīvā procesa likums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.likumi.lv.  
3. Informācijas atklātības likums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.likumi.lv.  
4. Iesniegumu likums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.likumi.lv.  
5. Arhīvu likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi [tiešsaiste]. Pieejams: 
http://www.likumi.lv.  
6. Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas un Ārlietu ministrijas 20.04.1995. norādījumi „Par ārvalstis 
izmantojamo arhīvu izziņu, dokumentu norakstu, izrakstu, un kopiju sagatavošanu un nosūtīšanu.”  
7. Arhīva un tā struktūrvienību nolikumi un reglamenti, procesus reglamentējošie dokumenti.  
Periodika un citi informācijas avoti
1. Latvijas arhīvi : Latvijas Nacionālais arhīvs [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.arhivi.gov.lv 
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Kursa nosaukums Maģistra darbs [DokAP M]
Kursa kods KomZ6035 
Zinātnes nozare Komunikācijas zinātne 
Kredītpunkti 20 
ECTS kredītpunkti 30 
Kopējais auditoriju stundu skaits 0 
Studenta patstāvīgā darba stundu 
skaits 800 

Kursa apstiprinājuma datums 16.04.2009 
Atbildīgā struktūrvienība Komunikācijas studiju nodaļa 
  
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. Filoloğijas doktors, doc. Līga Krūmiņa 

Kursa anotācija 
Maģistra darba aizstāvēšana ir Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Profesionālās 
augstākās izglītības maģistra studiju programmas dokumentu un arhīvu pārvaldībā obligāta gala 
pārbaudījuma sastāvdaļa, kas atspoguļo maģistra grāda pretendenta zināšanas arhīvu un dokumentu 
pārvaldībā, spēju veikt pētījumu un pētnieciskā darba metodoloģijas apguves līmeni. Maģistra darbs ir 
patstāvīgs (oriģināls) pētījums, kas satur novitātes elementus. Maģistra darbs pamatojas uz arhīvu un 
dokumentu pārvaldībā pastāvošo teorētisko atziņu tālāku attīstīšanu, oriģinālu pielietošanu un sniedz 
patstāvīgus secinājumus ar teorētisku nozīmi un to praktisku aprobāciju. Pētniecības tematus 
maģistranti izvēlas pirmajā semestrī atbilstoši savām interesēm, saskaņo ar darba vadītāju, iesniedz 
pieteikumu Informācijas un bibliotēku studiju nodaļā un pēc apstiprināšanas nodaļas sēdē uzsāk tā 
realizāciju. Darba vadītājs ir programmas docētājs.  
Kursa mērķis ir patstāvīga (oriģināla) pētījuma arhīvu un dokumentu pārvaldībā izstrāde un publiska 
aizstāvēšana atbilstoši pētnieciska rakstura darba prasībām kā akadēmiskam pētījumam ar oriģinālu 
ievirzi.  
Kursa uzdevumi ir arhīvu un dokumentu pārvaldībā pastāvošo teorētisko atziņu tālāka attīstīšana un 
oriģināla pielietošana, patstāvīgu secinājumu ar teorētisku nozīmi sniegšana un to praktiska 
aprobācija, novitātes elementu iekļaušana pētījumā. 
Rezultāti 
Zināšanas: iegūta izpratne par arhīvu un dokumentu pārvaldībā pastāvošo teorētisko atziņu tālāku 
attīstīšanu, oriģinālu pielietošanu, apgūts patstāvīgu secinājumu ar teorētisku nozīmi aprobācijas 
process, kā arī maģistra grādam atbilstoša pētnieciskā darba metodoloģija.  
Akadēmiskās kompetences: iegūta prasme izvēlēties pētījuma tematam atbilstošu teoriju, noteikt 
empīrisko bāzi un piemērot tās analīzei vajadzīgās metodes, prasme kritiski analizēt citu pētījumu 
rezultātus un viedokļus, prasme formulēt pētījuma izklāstu un apkopot secinājumus, prezentēt 
pētījuma rezultātus un diskutēt par tiem, ievērot akadēmiskā darba ētikas normas.  
Profesionālās kompetences: iegūtas iemaņas pētījuma veikšanai: datu vākšanas, analīzes un teksta 
apstrādes tehnoloģijas, kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības metodes. 
Kursa plāns 
Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
1. Maģistra darba temata izvēle, saskaņošana un apstiprināšana.   
2. Maģistra darba pētījuma programmas izveide.   
3. Maģistra darba teorētiskās bāzes izstrāde.  
4. Maģistra darba empīriskās bāzes izvēle un pētījuma izstrāde.  
5. Iegūto rezultātu analīze un secinājumu izstrāde.   
6. Maģistra darba priekšaizstāvēšana.   
7. Maģistra darba melnraksta izstrāde un iesniegšana.   
8. Maģistra darba galīgā varianta noformēšana.   
9. Maģistra darba aizstāvēšana.   
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
1. Sekmīga maģistra darba priekšaizstāvēšana (priekšaizstāvēšanas rezultāts - 10% vērtējuma).  
2. Izstrādāts patstāvīgi, atbilstoši izvirzītajam mērķim un uzdevumiem, pabeigts, aizstāvēts maģistra 
darbs (rezultāts - 90% vērtējuma).  
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Mācību pamatliteratūra 
1. Bryman, Alan. Social research methods. Oxford : University Press, 2008. XIV, 541 p. ISBN 978-0-
19920-295-9. (LUB 5 eks.)  
2. Krippendorf, Klaus. Content analysis : an introduction to its methodology. Thousans Oaks ; 
London ; New Delhi : Sage Publications, 2004. XXIII, 413 p. ISBN 0-76191-544-3. (LUB 2 eks.)  
3. Oliver, Paul. Writing Your Thesis. Thousend Oaks ; London ; New Delhi : Sage Publication. 2004. 
X, 197 p. ISBN 0-76194-298-X. (LUB 2 eks.)  
4. Powell, Ronald, Connaway, Linn Sipilingi. Basic Research Methods for Librarians. 4th ed. Westport, 
Connecticut, London, 2004. X, 347 p. ISBN 1-59158-103-6. (LUB 3 eks.)  
5. Roberts, Carol M. The Dissertation Journey. Thousend Oaks : Corwin Press, 2004. XIX, 225 p. 
ISBN 0-76193-887-7. (LUB 2 eks).  
Papildliteratūra 
1. Comparative methods in the social sciences. Ed. by Alan Sica ; assisted by Julie Pelton. London : 
Sage Publ., 2006. 4 volumes. ISBN 1-41291-144-3. (LNB 4 eks.)  
2. Gorman, Gary E., Clayton, Peter. Qualitative research for the information professional : a practical 
handbook. London : Facet Publ., 2005. XXI, 282 p. ISBN 1-85604-472-6. (LNB 1 eks.)  
3. Mūze, Baiba, Pakalna, Daina, Kalniņa, Iveta. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces : metod. līdz. 
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 136 lpp. ISBN 9984-197-65-4. (LUB 56 eks.)  
4. Pickard, Alison Jane. Research methods in information. London : Facet Publishing, 2007. XX, 329 
p. ISBN 978-1-85604-545-2. (LNB 1 eks.)  
5. The SAGE encyclopedia of social science research methods. Ed. by M.S.Lewis-Beck, A.Bryman, 
T.Futing Liao. Thousand Oaks, CA [etc.] : SAGE Publ., 2004. 3 vol. XLVI, 1305 p. ISBN 0-76192-363-
2. (LUB 7 eks.) 
Periodika un citi informācijas avoti
1. Accounting History. ISSN (on-line) 1749-3374.  
2. Journal of Documentation. ISSN 0022-0418.  
3. Journal of the Society of Archivists. ISSN (on-line) 1465-3907.  
5. Latvijas Arhīvi. ISSN 1407-2270.  
6. Quantitative & Qualitative Research [online]. Available: http://writing.colostate.edu/collections/ 
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Ierobežotās izvēles daļa (B daļa) 

Kursa nosaukums Metadati*
Kursa kods KomZ5056 
Kredītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Kopējais auditoriju stundu skaits 32 
Zinātnes nozare Komunikācijas zinātne 
Zinātnes apakšnozare Bibliotēkzinātne 
Lekciju stundu skaits 18 
Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 14 

Studenta patstāvīgā darba stundu 
skaits 48 

Kursa apstiprinājuma datums 26.11.2010 
Institūcija, kura apstiprināja kursu #Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes nodaļa 
  
Kursa izstrādātājs(-i)
Profesionālais mağistra grāds informācijā un bibliotēkzinībās, pasn. Anita Rašmane 

Kursa anotācija 
Kursa mērķis — Attīstīt izpratni par metadatiem, to izmantojumu, glabāšanas un meklēšanas 
aspektiem, identificēšanas un saistīšanas iespējām, ko nodrošina metadatu shēmas un standarti DOI, 
URI u.c. Papildināt zināšanas par XML struktūrām, dažādu metadatu shēmu savstarpējo atbilstību un 
konvertējamību. Sniegt ieskatu interneta arhivēšanas procesos un rasmošanas programmatūrā.  
Kursa teorētiskajā daļā tiek aplūkots metadatu jēdziens, dažādu resursu metadatu standarti un 
shēmas, informācijas pieprasījumvalodas, semantiskais tīmeklis un ontoloģijas. Kursa praktiskajā daļā 
studentiem jāizveido resursa (grāmatas) metadatu apraksti trīs dažādās shēmās, iespējamais resursa 
apraksts ONIX book struktūrā un detalizēti jāapraksta konkrēta metadatu shēma ar tās lietojuma 
specifikāciju, elementu kopu un piemēriem.  
Rezultāti 
Akadēmiskās kompetences:  

1.Students iegūst zināšanas par resursu metadatu veidošanas teorētiskajiem pamatprincipiem un 
terminoloģiju latviešu un angļu valodā.  
2. Students iegūst priekšstatu par metadatiem, metadatu repozitorijiem, informācijas 
pieprasījumvalodām CQL un XQuery.  
3. Students iegūst zināšanas par glabāšanas formu XML un rādīšanas formu XSLT.  

Profesionālās kompetences:  
1. Students apgūst prasmes izveidot konkrēta resursa aprakstus dažādās metadatu shēmās.  
2. Students prot veikt datu pārnesi uz citā lietošanas sfērā izmantotu shēmu.  
3. Students iegūst prasmes veikt pieprasījuma sastādīšanu repozitorija datos un apgūst prasmes 
veikt individuālu pētījumu metadatu shēmas detalizēta apraksta izstrādei.  
4. Students apgūst praktiskas iemaņas iezīmjvalodu izmantošanā, resursu aprakstīšanā vairākās 
metadatu shēmās un datu konversijā, pārnesot tos no vienas shēmas citā.  
5. Students apgūst iemaņas interaktīvo interneta mācību programmu izmantošanā un pieprasījumu 
sastādīšanā XQuery ar EditX Lite.  

Kursa plāns 
Nr. p.k. Temats Nodarbības veids  
1. Ievads. Studiju kursa priekšmets. L4  
2. Metadatu shēmas un to izmantojums dažādos problēmapgabalos. L2, S2  
3. Metadatu savietojamības un savstarpējās konversijas problēmas L2, S2  
4. XML un XSLT. L2, P4  
5. Informācijas pieprasījumvalodas (XQuery, CQL). L4, P2  
6. Ontoloģijas un semantiskais tīmeklis. L2, S2  
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7. Interneta arhivēšana (rasmošana). L2  
8. Individuālā darba — metadatu shēmas detalizētas izpētes – prezentēšana. S2  
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
3 semināru uzdevumu izpilde (30%):  
metadatu shēmu izmantojums; metadatu savstarpējā atbilstība un konvertējamība; ontoloģijas  
3 klātienes praktisko darbu izstrāde (30%):  
XML piemēru analīze; individuālā darba MODS XML atbilstošu divu dažādu XSLT izstrāde;  
XQuery pieprasījuma sastādīšana.  
3 individuālo darbu iesniegšana un aizstāvēšana (30%)  
1) grāmatas apraksts 3 dažādās metadatu shēmās, vadoties pēc sākotnējā apraksta MARC21 - DC, 
MODS, MARCXML (XML formā);  
2) MARCXML aprakstam atbilstoša ONIX book iespējamā apraksta izstrāde (XML formā);  
3) prezentācija par individuāli izvēlētu metadatu shēmu (MS PowerPoint)  
Rakstisks eksāmens (10%).  
Mācību pamatliteratūra 
1. Caplan, Priscilla. Metadata fundamentals for all librarians. Chicago, 2003. P.1-11. (LUB ir pieejami 
2 eksemplāri)  
2. Haynes, David. Metadata for information management and retrieval. London : Facet Publishing, 
2004. 186 p. ISBN 1-85604-489-0 (pieejams LNB Bibliotēkzinātnes lasītavā 1 eksemplārs)  
3. Duval, Erik, Hodgins, Wayne, Sutton, Weibel, Stuart L. Metadata principles and practicalities. D-Lib 
Magazine. Volume 8 Number 4 (April 2002). 10 p. DOI :10.1045/april2002-weibel (pieejams 
elektroniskajā datubāzē)  
4. Gill, Tony, Gilliland, Anne J., Mary S. Introduction to metadata : pathways to digital information. 
Woodley. 2005. Online Edition, Version 2.1. Available: 
http://www.getty.edu/research/conducting_research/standards/intrometadata/index.html  
5. Digital libraries: metadata resources. IFLANET. Available: http://www.ifla.org/II/metadata.htm  
6. FRBR: Funkcionālās prasības bibliogrāfiskajiem ierakstiem (2005). Available: 
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/standarti/publikacijas/FRBR.pdf  
Papildliteratūra 
1. Arms, William Y. Digital libraries. London : The MIT Press, 2000. In content: Information retrieval 
and descriptive metadata, P.187-206.Object models, identifiers, and structural metadata, P.225-243.  
Periodika, interneta resursi un citi avoti
1. Metadata Initiatives. (http://metadata.net/)  
2. Semantic Web Community Portal semanticweb.org. Available: http://www.semanticweb.org 
3. Dublin Core Metadata Initiative : Tools and Software. Available: http://dublincore.org/tools/ 
4. World Wide Web Consortium (W3C) Portal. Available: http://www.w3.org/  
5. W3Schools Online Web Tutorials. Available: http://www.w3schools.com/ 
6. Standards at the Library of Congress. Available: http://www.loc.gov/standards/ 
7. Kay, Michael (2009). XQuery Tutorial: Learn XQuery in 10 Minutes. Available: 
http://www.xquery.com/tutorials/learn-xquery/ 
8. ONIX to MARC 21 Mapping. Available: http://www.loc.gov/marc/onix2marc.html 
9. Coyle, Karen (2004). Metadata: Data With a Purpose. Available: 
http://www.kcoyle.net/meta_purpose.html 
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Kursa nosaukums Ekspertu sistēmas un mākslīgais intelekts
Kursa kods VadZ5258 
Kredītpunkti 4 
ECTS kredītpunkti 6 
Kopējais auditoriju stundu skaits 64
Zinātnes nozare Vadībzinātne 
Lekciju stundu skaits 32 
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32 
Kursa apstiprinājuma datums 07.01.2009 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 
  
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. Ekonomikas doktors, asoc.prof. Uldis Rozevskis 

Kursa anotācija 
Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par mākslīgā intelekta, ekspertu sistēmu, lēmumu atbalsta 
sistēmu darbību un izmantošanas iespējām uzņēmumu vadībā. Studiju kursa uzdevumi ir iepazīties ar 
ekspertu sistēmu un lēmumu atbalsta sistēmu uzbūvi, tehnoloģiju, piedāvājumu tirgū, iegūt zināmu 
pieredzi un attīstīt prasmi vienkāršu ekspertu sistēmu un zināšanu bāzu veidošanā. 
Rezultāti 
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst citu, jaunu izpratni par biznesa problēmu risināšanas 
iespējām izmantojot mākslīgā intelekta metodes un tehnoloģijas, par to darbības principiem un 
izmantošanas iespējām.  
Studenti spēj patstāvīgi izvēlēties uzņēmumam piemērotākās lēmuma atbalsta sistēmu tehnoloģijas 
biznesa problēmu risināšanai, izstādāt nelielas, vienkāršas ekspertu sistēmas.  
Kursa plāns 
1. Mākslīgā intelekta loma vadības procesos. L2  
2. Ekspertu sistēmu uzbūve un darbība. L4  
3. Baijeza tīklu ekspertu sistēmas. L4; P6  
4. Ekspertu sistēmas ar sprieduma mehānismu. L4; P6  
5. Deklaratīvo valodu ekspertu sistēmas. L4; P6  
6. Faziloģikas sistēmas. L4; P4  
7. Lēmuma atbalsta sistēmas un to tehnoloģijas. L2; P4  
8. Zināšanu pārvaldība uzņēmumā. L4; P4  
9. Mākslīgā intelekta sistēmu veidi un attīstība. L2; S2  
10. Ekspertu sistēmu piedāvājums tirgū. L2  
 
L - lekcija  
P - praktiskais darbs  
S - seminārs  
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Lekciju apmeklējums nav obligāts,  

praktisko darbu apmeklējums un izpilde – obligāta (40%),  
patstāvīga pētījuma izstrāde un prezentācija (20%),  
stappārbaudījums (20%),  
kursa pārbaudījums – eksāmens (20%).  

Pārbaudījumi izpildāmi uz datora testa veidā.  
Mācību pamatliteratūra 
1. Decision Support and Business Intelligence Systems, 8/E. Efraim Turban, Jay E. Aronson, Ting-
Peng Liang, Ramesh Sharda. Prentice Hall, 2007, 850 pp.  
2. Джордж Ф. Люгер. Ислусственный интелект. Стратегии и методы решения сложных проблем, 
4-е издание. : Пер. с англ. – М.:Издательский дом «Вильямс», 2003.-864 с.:ил.  
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Papildliteratūra 
1. James Taylor, Neil Raden. Smart (enough) Systems: how to deliver advantage by automating 
hidden decisions. Pearson Education, 2007, 404 pp.  
2. Adrian A. Hopgood. Intelligent Systems for Engineers and Scientists. CRC Press LLC, 2001, 467 
pp.  
3. Джонс М.Т. Программирование искусственного интелекта в приложениях. :Пер. с англ. – 
М.:ДМК Пресс, 2004.-312 с.:ил.  
Periodika, interneta resursi un citi avoti
1. http://wps.prenhall.com/bp_turban_dsbis_8/  
2. http://www.umsl.edu/~sauterv/DSS/book/dss_software.html  
3. http://dssresources.com/tour/  
4. http://www.terry.uga.edu/~jaronson/dss/DSS-Software.html  
5. http://www.umsl.edu/~sauterv/DSS/book/intro.html  
6. http://www.dssresources.com/  
7.http://www.business.com/directory/computers_and_software/computer_services/information_techno
logy_it_services/decision_support_systems_dss/  
8.http://www.uky.edu/BusinessEconomics/dssakba/periodcl.htm  
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Kursa nosaukums Digitālie arhīvi
Kursa kods SDSK6012 

Zinātnes nozare Starpdisciplinārie studiju kursi, Bibliotēkzinātne, 
Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes  

Kredītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Kopējais auditoriju stundu skaits 32 
Lekciju stundu skaits 22 
Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 10 

Studenta patstāvīgā darba stundu 
skaits 48 

Kursa apstiprinājuma datums 16.04.2009 
Atbildīgā struktūrvienība Komunikācijas studiju nodaļa 
  
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. Filoloğijas doktors, doc. Līga Krūmiņa 

Kursa anotācija 
Kursa mērķis – sniegt zināšanas par digitālās arhivēšanas procesu būtību, par digitālo resursu 
daudzveidību, to izveides un pārvaldības iespējām.  
Lekcijās studenti iegūst izpratni par digitālo arhīvu teorētiskajiem un konceptuālajiem jautājumiem 
(stratēģiskie dokumenti un konceptuālās vadlīnijas, digitālās informācijas resursu veidi, funkcijas un 
īpašības, digitālās vides standartizācija, digitālo arhīvu informācijas sistēmas), par digitalo dokumentu 
dzīvesciklu, kā arī labas prakses risinājumiem Latvijā un ārzemēs.  
Semināros studenti analizē ar digitālo vidi saistītus teorētiskus jautājumus (arhīvu modeļi digitālajā 
vidē, vienlaidus digitalizācija, digitālie pakalpojumi u.c.), vērtē Latvijas un starptautiskos digitālo arhīvu 
projektus, kā arī prezentē patstāvīgi izstrādātu digitalizācijas projektu.  
Praktiskajās nodarbībās studenti veido individuālā digitalizācijas projekta struktūru, kā arī apgūst 
daudzveidīgos digitalo resursu formātus un to apstrādes iespējas.  
Rezultāti 
Zināšanas: apgūti teorētiskie jautājumi saskaņā ar studiju kursa programmu un rekomendēto obligāto 
un papildliteratūru, iegūta izpratne par digitalizācijas procesa, kā arī digitālo arhīvu veidošanas teorijas 
un metodikas jautājumiem, apgūta nacionālā un starptautiskā digitālo arhīvu terminoloģija.  
Akadēmiskās kompetences: iegūta prasme analizēt ar digitālo vidi saistītus teorētiskus jautājumus, 
prasme vērtēt Latvijas un starptautiskos digitālo arhīvu projektus, prasme prezentēt patstāvīgi 
izstrādātu digitalizācijas projektu un diskutēt par to, prasme kritiski izvērtēt sava darba rezultātus, 
prasme strādāt grupā, ievērot akadēmiskā darba ētikas normas.  
Profesionālās kompetences: iegūtas iemaņas apstrādāt digitālos resursus, izmantojot datu apstrādes 
lietojumprogrammas, organizēt to izguvi, iemaņas attīstīt digitalizācijas projektus un aizstāvēt tos.  
Kursa plāns 
Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
1. Digitālo arhīvu teorētiskie un konceptuālie aspekti. L2  
2. Digitālie informācijas resursi. L4  
3. Digitālo resursu standarti un formāti. L4, P2  
4. Digitālo dokumentu dzīvescikls digitālā vidē. L6, S2  
5. Digitālās arhivēšanas vadība. L4, S2  
6. Digitālā arhīva projektu vadības jautājumi. L2, S2, P2  
 
L - lekcija  
S - seminārs  
P - praktiskais darbs  
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Semināru un praktisko nodarbību uzdevumu izpilde (semināru un praktisko nodarbību rezultāti - 50% 
vērtējuma).  
Individuālā darba izpilde (individuālā darba prezentācijas rezultāts - 25% vērtējuma)  
Rakstiska eksāmena testa rezultāts (25% vērtējuma).  
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Mācību pamatliteratūra 
1. Anderson, Cokie G. Ethical decision making for digital libraries. Oxford : Chandos Publ., 2006. XIV, 
138 p. ISBN 1-84334-149-2. (LNB 1 eks.)  
2. Anderson, Cokie G., Maxwell, David C. Starting a digitization center. Oxford : Chandos Publ., 2004. 
XI, 195 p. ISBN 1-84334-073-9. (LUB 3 eks.)  
3. Forde, Helen. Preserving archives. London : Facet, 2007. XIV, 320 p. (Principles and practice in 
records management and archives). ISBN 9781856045773. (LNB 1 eks.)  
4. Foulonneau, Muriel. Metadata for digital resources. Oxford : Chandos Publ., 2007. 200 p. ISBN 
978-1-843-3430-11. (LUB 1 eks.)  
5. Preservation management for libraries, archives and museums. Ed. by Gary E. Gorman, Sychney J. 
Shep. London : Facet Publishing, 2006. XVIII, 206 p. ISBN 9781856045742. (LNB 1 eks.) 
Papildliteratūra 
1. Allan, Barbara. Project management : tools and techniques for today’s ILS professional. [London] : 
Facet Publishing, [2004]. XII, 193 p. ISBN 1-85604-504-8. (LNB 1 eks.)  
2. Cilvēku, zīmolu, mediju un kultūras menedžments : rakstu krāj. [Rīga] : Jānis Roze, [2006]. 238, [1] 
lpp. ISBN 9984-232-05-0. (LUB 5 eks.)  
3. Hughes, Lorna M. Digitizing collections : strategic issues for the information manager. London : 
Facet Publ., 2004. 327 p. ISBN 1-856-0446-61. (LNB 1 eks.)  
4. Limb, Peter. Digital dilemmas and solutions. Oxford : Chandos Publ., 2004. XVII, 193 p. ISBN 1-
84334-039-9. (LUB 2 eks.)  
5. Managing digital resources in libraries. Ed. by Andrey Fenner. Binghamton : The Haworth 
Information Press, 2005. VII, 186 p. ISBN 0-7890-2402-0. (LNB 1 eks.)  
6. McMenemy, David, Poulter, Alan. Delivering digital services. London : Facet Publ., 2005. XV, 184 
lpp. ISBN 1-856-0451-02. (LUB 1 eks.)  
7. Megil, Kenneth A., Schantz, Herbert F. Document management: new technologies for the 
information services manager. London : BowkerSaur, 1998. 191 p. ISBN 1857391845. (LNB 1 eks.)  
8. Tredinnick, Luke. Digital information contexts : theoretical approaches to understanding digital 
information. Oxford : Chandos Publ., 2006. XVII, 307 p. ISBN 1-84334-159-X. (LNB 1 eks.)  
Periodika un citi informācijas avoti
1. Ariadne. ISSN 1361-3197.  
2. Arquivistica.net. ISSN 1808-4826.  
3. D-lib Magazine. ISSN 10829873.  
4. Journal of Information Science. ISSN 1741-6485.  
5. International Journal of Public Information Systems. ISSN 1653-4360.  
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Kursa nosaukums Informācijas un dokumentu pieejamības normatīvie 
aspekti

Kursa kods SDSK6011 

Zinātnes nozare Starpdisciplinārie studiju kursi, Juridiskā zinātne, 
Bibliotēkzinātne 

Kredītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Kopējais auditoriju stundu skaits 32
Lekciju stundu skaits 22 
Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 10 

Studenta patstāvīgā darba stundu 
skaits 48 

Kursa apstiprinājuma datums 16.04.2009 
Atbildīgā struktūrvienība Komunikācijas studiju nodaļa 
  
Kursa izstrādātājs(-i)
Humanitāro zinātņu mağistrs vēsturē, pasn. Gatis Karlsons 

Kursa anotācija 
Kursa mērķis ir veidot zināšanu bāzi par informācijas pieejamības un aizsardzības normatīvajiem 
aspektiem dokumentu un arhīvu pārvaldībā, par informācijas pieejamības un aizsardzības tiesību 
realizāciju praksē – organizāciju dokumentu un arhīvu pārvaldībā.  
Kursā studējošie apgūs informācijas pieejamības nodrošināšanu organizācijās un iestādēs, valsts 
arhīvos saskaņā ar spēkā esošo normatīvajiem aktiem un labas pārvaldības principiem.  
Rezultāti 
Zināšanas: apgūti teorētiskie jautājumi saskaņā ar studiju kursa programmu un rekomendēto obligāto 
un papildliteratūru, iegūtas zināšanas par informācijas pieejamības normatīvo vidi, iegūta izpratne par 
ierobežotās pieejamības informācijas aizsardzību, apgūta starptautiskā un nacionālā ar dokumentu 
pieejamību saistītā terminoloģija.  
Akadēmiskās kompetences: studējošie orientēsies informācijas pieejamības un aizsardzības 
teorētiskajos un praktiskajos jautājumos, spēs tos izmantot praktisko problēmu risināšanā; spēs veikt 
informācijas pieejamības jautājumu izpēti un analīzi; pārzinās normatīvos aktus, informācijas 
pieejamības organizācijas metodes.  
Profesionālās kompetences: iegūtas iemaņas sekmīgai informācijas pieejamības nodrošināšanai visu 
veidu iestādēs un organizācijās; iegūta prasme identificēt dokumentus ar ierobežotas pieejamības 
informāciju un nodrošināt to pārvaldību, prasme nodrošināt iedzīvotāju iesniegumu un informācijas 
pieprasījumu pārvaldību, prasme nodrošināt sevišķo lietvedību, prezentēt darba rezultātus un diskutēt 
par tiem, prasme kritiski izvērtēt sava darba rezultātus, prasme strādāt grupā, ievērot darba ētikas 
normas.  
Kursa plāns 
Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
1. Informācijas pieejamības aspekti dokumentu un arhīvu pārvaldībā. L2  
2. Publiskās informācijas atklātība un informācijas pieejamības ierobežojumi. L6, S2  
3. Vispārpieejamās un ierobežotas pieejamības informācijas klasifikācija un veidi. L2, P2  
4. Valsts noslēpums kā ierobežotas pieejamības informācija. L2  
5. Fizisko personu dati kā ierobežotas pieejamības informācija. L2  
6. Represīvo režīmu dokumentu pieejamība. L2, S2  
7. Informācijas pieprasījumi organizācijām un arhīviem, administratīvais process. L2, P2  
8. Informācijas pieejamības nodrošināšana iestādēs un organizācijās. L2, P2  
9. Ierobežotas pieejamības dokumentu identificēšana un aizsardzība. L2  
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
1. Līdzdalība praktiskajā darbā un semināros (īpatsvars vērtējumā 60%);  
2. Sekmīga atzīme kursa pārbaudījumā – rakstiskā eksāmenā (īpatsvars vērtējumā 40%).  
Mācību pamatliteratūra 
1. Austere, Linda. Informācijas atklātības politikas un normatīvo aktu īstenošana Latvijā 2002-2004 
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[tiešsaiste]. Pieejams: http://www.delna.lv/?q=ful&story=1151&sec=112  
2. Briede, Jautrīte. Administratīvais akts. Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2003. 176 lpp. ISBN 9984-731-32-
4.  
3. Informācijas un komunikāciju tiesības. Red. U.Ķinis. Rīga : Turība, 2002. (Tiesību zinātņu 
bibliotēka. 10). 1.sēj. 320, [3] lpp. ISBN 9984-728-14-5(1).  
4. Jarinovska-Buka, K. Par informācijas atklātības principu [tiešsaiste]. Jurista Vārds, 2002, 22.okt. 
Pieejams: http://www.politika.lv/index.php?id=5502  
5. Ruķers, Māris. Par personas datiem, to aizsardzību un tiesiskumu. Latvijas Vēstnesis, 2000, Nr.31, 
17.okt.; 2000, Nr.32, 24.okt.  
Papildliteratūra 
1. Āboltiņa, Maija. Arhīvu dokumentu izmantošanas un pieejamības problēmas Latvijā (1990–2000). 
Latvijas Arhīvi, 2001, Nr.4, 9.-18. lpp. ISSN 1407-2270.  
2. Āboltiņa, Maija. Arhīvu pieejamība Latvijā : normatīvais un intelektuālais aspekts. Latvijas Arhīvi, 
2002, Nr.1, 9.-23. lpp. ISSN 1407-2270.  
3. Access to archives legal aspects : Proceedings of the XXXII International Conference and round 
table on archives (CITRA), Edinburgh-1997. International Council on Archives. Paris : ICA, 1998. 
137 p.  
4. Access to information, access to archives : course reader. Open Society Archives at Central 
European University. Budapest : CEU, 2000. Vol. 1. 94 p.  
5. Access to official documents and archives : report from an EU-Conference “Access to official 
documents and archives”, Lund, Sweden, 5-6 April 2001. [Lund] : Riksarkivet, 2001. 151 p. ISBN 91-
88366-57-X.  
6. Behrnd-Klodt, Menzi L., Wosh, Peter J., eds. Privacy & confidentiality perspectives : archivists & 
archival records. Society of American Archivists. 391 p. ISBN 978-1931666107.  
7. Comma : Proceeding of the XXXVII International Conference and round table on archives, Cape 
Town, South Africa, 21-25 October 2003. 211 p. (International Journal on Archives. 2004. Nr.2).  
8. EP Ministru Komitejas rekomendācijas dalībvalstīm Rek.(2000)13 par Eiropas politiku arhīvu 
pieejamībā [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.arhivi.lv/index.php?&72  
9. EP Ministru Komitejas rekomendācija dalībvalstīm Rek.(2002)2 par pieeju oficiāliem dokumentiem 
[tiešsaiste]. Pieejams: http://www.arhivi.lv/index.php?&72  
10. Arhīvu likums.  
11. Fizisko personu datu aizsardzības likums [tiešsaiste]. Pieejams: 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=4042  
12. Iesniegumu likums [tiešsaiste]. Pieejams: 
http://www.lvaf.gov.lv/content/tiesibu_akti/likumi/iesniegumu-likums.htm  
13. Informācijas atklātības likums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=50601  
14. Kecskemeti, Charles, Szekely, Ivan. Access to archives : a handbook of guidelines for 
implementation of Recommendation Nr.R(2000)13 on the European policy on access to archives. [S. 
l.] : Council of Europe, 2005. 103 p. ISBN 978-92871-578-29.  
15. Likums “Par valsts noslēpumu” [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=41058  
16. Mendel, Toby. Freedom of information : a comparative legal survey. Paris : UNESCO, 2008. 
167 p.  
17. Quintana, Antonio G. Archives of the security services of former repressive regimes. Report 
prepared for UNESCO on behalf of the International Council of Archives. Paris : UNESCO, 1997. 19 p. 
[online]. Available: http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-
URL_ID=26072&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
18. Ruķers, Māris. Fizisko personu datu aizsardzības likuma komentāri. Rīga : E-Sabiedrības 
risinājumi, 2008. 308 lpp. ISBN 9984395006.  
19. Ruķers, Māris. Personas datu tiesiskā aizsardzība. Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2000. 189 
lpp. ISBN 9984-609-54-5.  
20. Valge, Jaak, Kibal, Birgit. Restrictions on access to archives and records in Europe : a history and 
the current situation. Journal of the Society of Archivists, 2007, Vol.28, Nr.2, p.193-214. ISSN 0037-
9816.  
21. Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju 
klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi [tiešsaiste]. Pieejams: 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=83810  
Periodika un citi informācijas avoti
Periodika  
1. The Information Management Journal. ISSN 1535-2897.  
2. Journal of the Society of Archivists. ISSN 0037-9816.  
3. Records Management Journal. Emerald. ISSN 0956-5698.  
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Interneta resursi  
1. Access to information programme [online]. Available: http://www.aip-bg.org/aip.htm  
2. Datu valsts inspekcija [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.dvi.gov.lv  
3. Privacy International [online]. Available: http://www.privacyinternational.org/  
4. Privacy.Org. The site for daily news, information, and initiatives on privacy. A joint project of the 
Electronic Privacy Information Center (EPIC) and Privacy International [online]. Available: 
htttp://www.privacy.org  
5. Sabiedrība par atklātību “Delna” [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.delna.lv/  
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Kursa nosaukums Institūciju darbības autortiesiskie aspekti 
Kursa kods SDSK5035 

Zinātnes nozare Starpdisciplinārie studiju kursi, Juridiskā zinātne, 
Bibliotēkzinātne 

Kredītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Kopējais auditoriju stundu skaits 32 
Lekciju stundu skaits 24 
Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 8 

Studenta patstāvīgā darba stundu 
skaits 48 

Kursa apstiprinājuma datums 16.04.2009 
Atbildīgā struktūrvienība Komunikācijas studiju nodaļa 
  
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. Filoloğijas doktors, doc. Daina Pakalna 

Kursa anotācija 
Kursa mērķis ir iepazīstināt ar autortiesībām kā tiesību nozari, akcentējot jautājumus, kas saistīti ar 
atmiņas institūciju – bibliotēku, arhīvu un muzeju darbību. Kā autortiesības attiecas uz dažādiem 
dokumentu veidiem, ar kuriem darbojas šīs institūcijas.  
Kursā tiek sniegts īss pārskats par autortiesību veidošanās vēsturi un izpratne dažādās tiesību 
doktrīnās, starptautiskajiem un Latvijas autortiesību normatīvajiem dokumentiem. Studenti grupās 
gatavo seminārus par arhīvu materiālu pieejamības problēmām autortiesību kontekstā un 
autortiesībām digitālajā vidē.  
Rezultāti 
Akadēmiskās kompetences: iegūta izpratne par autortiesību veidošanās vēsturi, starptautiskajiem un 
Latvijas autortiesību normatīvajiem dokumentiem.  
Profesionālās kompetences: iegūta prasme piemērot autortiesību normatīvos aktus dokumentu un 
arhīvu pārvaldībā.  
Iemaņas: iegūtas praktiskās iemaņas ievērot autortiesības informacionālo pakalpojumu 
nodrošināšanā.  
Kursa plāns 
Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
1. Intelektuālā īpašuma jēdziens. L2  
2. Starptautiskie autortiesību dokumenti. L2  
3. Autortiesību funkcijas. L2  
4. Autortiesību normatīvā bāze Latvijā. L2  
5. Autorības prezumpcija. Autora tiesību veidi. Nemantiskās tiesības. L2  
6. Autora mantiskās tiesības. L2  
7. Aizsargājamo darbu veidi. L2, S2  
8. Datorprogrammu un datubāžu aizsardzība. L2  
9. Autortiesību īstenošanas veidi. L2, S2  
10. Autora mantisko tiesību ierobežojuma veidi. L2  
11. Autortiesības un arhīvu darbs. L2  
12. Brīvpieejas iniciatīva un autortiesības. S2  
13. Autortiesību ievērošana bibliotēkās, arhīvos un muzejos Digitālo arhīvu un datubāžu veidošanas 
autortiesību aspekti. L2, S2  
 
L - lekcija  
S – seminārs  
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studentiem semestra laikā, strādājot grupās jāsagatavo un jāprezentē semināra tēma. Par semināru 
tiek saņemtas divas atzīmes – individuālā un grupas. Kursa noslēgumā tiek kārtots eksāmens testa 
veidā.  
Kopējo atzīmi veido:  
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1. 50% atzīme par darbu semināros;  
2. 50% rakstiskā eksāmena atzīme.  
Mācību pamatliteratūra 
1. Butler, Rebecca P. Copyright for teachers and librarians. New York; London : Neal-Schuman 
Publishers, 2004. 248 p. ISBN 1-55570-500-6. (LUB Centrālajā bibliotēka 1 eksemplārs).  
2. Rozenfels, Jānis. Intelektuālais īpašums. Rīga : Zvaigzne ABC, 2004. 288 lpp. ISBN 9984-22-743-
X. (LUB SZF bibliotēkā 1 eksemlārs).  
3. Veikša, Ingrīda. Autortiesību un blakustiesību aizsardzības tiesiskais regulējums. Rīga : Tiesu nama 
aģentūra, 2006. 536 lpp. ISBN 9984-790-13-4. (LUB Centrālajā bibliotēka 1 eksemplārs).  
4. Wherry, Timothy Lee. The librarian’s guide to intellectual property in the digital age : Copyrights, 
patents, and trademarks. Chicago; London : American Library association, 2002.170 p. ISBN 0-83890-
825-X. (LUB Centrālajā bibliotēka 1 eksemplārs).  
Papildliteratūra 
1. Comish, Graham P. Copyright for archivists and users of archives. Journal of librarianship and 
Information Science, 2005, Vol.36, Nr.3, p.140-141. ISSN 0961-0006.  
2. Dryden, Jean E. Is that copyright too strong? Copyright in archival material. Journal of Canadian 
Studies, 2006 Spring, Vol.40, Nr.2, p. 163-182. ISSN 0021-9495.  
3. Goodrum, K. Copyright : Interpreting the law for libraries, archives and information services. Journal 
of the Society of Archivists, 2005, Vol.26, Nr.2. ISSN 0037-9816.  
4. Grudulis, Māris. Ievads autortiesībās. Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2006. 253 lpp. ISBN 9984-731-66-
9.  
5. Hannabuss, S. Copyright: Interpreting the law for libraries, archives and infortnation services. 
Journal of Documentation, 2005, Vol.61, Nr.3, p.447-449. ISSN 0022-0418.  
6. McKay, Aprille, Yakel, Elizabeth. Copyright news : Orphan Works and Section 108 : reproduction by 
libraries and archives. OCLC Systems & Services, 2006, Vol.22, Issue 4, p.241-246. ISSN 1065-2075. 
7. Schöpfel, Joachim. Between open access and copyright : Document supply in France. Interlending 
& Document Supply, 2005, Vol.33, Issue 3, p.158-161. ISSN 0264-1615.  
8. Shēpensa, Paula. Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma rokasgrāmata. Rīga, 2006. 139 lpp. ISBN 
9984-9336-7-9.  
Periodika un citi informācijas avoti
1. eIFL_IP Advocacy for access to knowledge : Copyright and libraries : Handbook on copyright and 
relates issues for libraries [online]. Available: http://www.eifl.net  
2. Journal of Documentation. ISSN 0022-0418.  
3. Journal of Librarianship and Information Science. ISSN 0961-0006.  
4. Journal of the Society of Archivists. ISSN 0037-9816.  
5. Latvijas Arhīvi. ISSN 1407-2270.  
6. Latvijas valsts arhīvu sistēma [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.arhivi.lv  
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Kursa nosaukums Vadības teorija
Kursa kods VadZ5108 
Zinātnes nozare Vadībzinātne 
Kredītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Kopējais auditoriju stundu skaits 32 
Lekciju stundu skaits 16 
Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 
skaits 48 

Kursa apstiprinājuma datums 11.01.2011 
Atbildīgā struktūrvienība Ekonomikas un vadības fakultāte 
  
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. Ekonomikas doktors, doc. Sandis Babris 

Kursa anotācija 
Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par to, kā efektīvāk plānot un pieņemt lēmumus, 
kā nodrošināt darba organizāciju, koordināciju un komunikāciju, kā motivēt darbiniekus, kā nodrošināt 
darba snieguma vadību un kontroli, kādu vadīšanas stilu piemērot, kā vadīt dažādas grupas, kā risināt 
konfliktus un ieviest pārmaiņas.  
Rezultāti 
Zināšanas: apgūti teorētiskie jautājumi saskaņā ar studiju kursa programmu un rekomendēto obligāto 
un papildliteratūru, apgūti mūsdienu organizāciju un struktūrvienību vadīšanas teorētiskie jautājumi un 
metodoloģija (vadības stili, darbinieku motivēšana, darba rezultātu kontrole un konfliktu risināšana), 
vadības jēdzieni un koncepti, kā arī starptautiskā un nacionālā vadības terminoloģija.  
Akadēmiskās kompetences: iegūta prasme pilnveidot vadīšanas procesus dažādās organizācijās un 
struktūrvienībās, risināt vadīšanas problēmas, paaugstināt organizāciju darba efektivitāti, prasme 
analizēt vadīšanas procesus, prezentēt analīzes rezultātus un diskutēt par tiem, prasme kritiski 
izvērtēt sava darba rezultātus, prasme strādāt grupā, ievērot akadēmiskā darba ētikas normas.  
Profesionālās kompetences: iegūtas praktiskās iemaņas, kas ir nepieciešamas, lai realizētu labu 
praksi organizāciju un struktūrvienību vadības procesā: darbinieku motivēšana, darba snieguma 
vadība un kontrole, grupu vadība, konfliktu risināšana un pārmaiņu ieviešana.  
Kursa plāns 
Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
1. Vadīšanas būtība un funkcijas. L1, S1  
2. Vadīšanas līmeņi. L1, S1  
3. Nozīmīgākās vadības teorijas. L1, S1  
4. Organizāciju iekšējās un ārējās vides analīze. L1, S1  
5. Lēmumi un to pieņemšanas metodes. L1, S1  
6. Mērķi un to formulēšana. L1, S1  
7. Stratēģisko, taktisko un operatīvo plānu izstrāde. L1, S1  
8. Organizēšanas pamatprincipi un organizāciju struktūru veidi. L1, S1  
9. Komunikācija vadīšanā. L1, S1  
10. Koordinēšanas metodes. L1, S1  
11. Darbinieku motivēšana. L1, S1  
12. Kontrole un darba snieguma vadīšana. L1, S1  
13. Vadītāja vara un vadīšanas stils. L1, S1  
14. Pārmaiņu vadīšana. Stress un tā iemesli darbā. L1, S1  
15. Grupu dinamika un konfliktu risināšana. L1, S1  
16. Vadīšanas problēmas Latvijā un to risinājumi. L1, S1  
 
L - lekcija  
S – seminārs  
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Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Praktisko darbu izpilde semināra nodarbībās (20% vērtējuma)  
Kursa projekta izstrādāšana un aizstāvēšana (30% vērtējuma)  
Kursa pārbaudījums – eksāmens (rakstveida) – 50% vērtējuma  
Mācību pamatliteratūra 
1. Praude, V., Beļčikovs, J. Menedžments. Rīga : Vaidelote, 2001. 509 lpp.ISBN 9984-507-52-1.  
2. Ukolovs, V., Mass, A., Bistrjakovs, I. Vadības teorija. Rīga : Jumava, 2006. 246 lpp. ISBN 9984-
380-35-1.  
3. Vadībzinības : Rokasgrāmata : viss par uzņēmējdarbību un vadību. Red. R.Helers. Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2004]. 256 lpp. ISBN 9984-364-41-0.  
4. Дафт, Ричард Л. Менеджмент : учебник. Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2001. 829 c. ISBN 5-
27200-240-7.  
Papildliteratūra 
1. Drucker, P. Management challenges for the 21st century. Oxford : Butterworth Heinemann, 2000. 
207 p.ISBN 0-88730-998-4.  
2. Niedrīte, V. Uzņēmumu saimnieciskās darbības stratēģiskā plānošana. Rīga : Latvijas Universitāte, 
1999. 123 lpp.  
3. Reņģe, V. Organizāciju psiholoģija. Rīga : Kamene, [2003]. 128 lpp. ISBN 9984-636-26-7.  
4. Starlings, G. Valsts sektora pārvalde. Rīga : Valsts administrācijas skola, 1999. 616 lpp. ISBN 
9984-934-61-6.  
5. Wren, D.A. The evolution of management thought. 3rd ed. New York : John Wiley & Sons, 1987. 
451 p. ISBN 0-47183-089-5.  
6. Мильнер, Б.З. Теория организации : учебник [для вузов по направлению подгот. 
"Менеджмент"]. Москва : ИНФРА-М, 2005. 646, [1] с. ISBN 5-16002-165-5.  
7. Мухин, В.И. Исследование систем управления : Aнализ и синтез систем управления : 
учебник. Москва : Экзамен, 2003. 383 с. ISBN 5-82120-298-1; 5-94692-448-6.  
8. Шелдрейк, Джон. Теория менеджмента от тейлоризма до японизации. Санкт-Петербург : 
Питер, 2001. 352 с. ISBN 5-31800-028-2.  
Periodika un citi informācijas avoti
1. Biznesa Psiholoģija. ISSN 1691-3183.  
2. Dienas Bizness. ISSN 1407-2041.  
3. Direktors. ISSN 1691-2160.  
4. Kapitāls. ISSN 1407-2505.  
5. Komersanta Vēstnesis. ISSN 1691-2659.  
6. Latvijas Ekonomists. ISSN 1025-8922.  
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Kursa nosaukums Sabiedrības vadība [SabVad MSP] 
Kursa kods VadZ5131 
Zinātnes nozare Vadībzinātne 
Kredītpunkti 4 
ECTS kredītpunkti 6 
Kopējais auditoriju stundu skaits 64 
Lekciju stundu skaits 32 
Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 32 

Studenta patstāvīgā darba stundu 
skaits 96 

Kursa apstiprinājuma datums 11.01.2010 
Atbildīgā struktūrvienība Ekonomikas un vadības fakultāte 
Kursa atbildīgais mācībspēks Inese Vorončuka 
  
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. Ekonomikas doktors, prof. Inese Vorončuka 
Sociālo zinātņu mağistrs sabiedrības vadībā, lekt. Lilita Seimuškāne 

Kursa anotācija 
Studiju kursa mērķis ir apgūt sabiedrības vadības (publiskās pārvaldes) teorētiskos pamatus, veidot 
vispusīgu izpratni par sabiedrības līdzdalības formām, kā arī iegūt praktiskas iemaņas publiskās 
pārvaldes lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas procesā. 
Rezultāti 
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst spējas un prasmes kvalificēti pielietot zināšanas par 
sabiedrības vadības norisēm Latvijā, par likumdevēju, izpildvaras un tiesu varas mijiedarbībām. 
Padziļināti tiek apgūta publiskās pārvaldes loma, struktūras un procesi daudzlīmeņu attiecībās ar 
sabiedrību pasaules, Eiropas Savienības, Latvijas un tās pašvaldību kontekstā. 
Kursa plāns 
1. Sabiedrības vadības (publiskās pārvaldes) svarīgāko jēdzienu saturs, to teorētiskais un praktiskais 
pielietojums. Publiskās varas sistēma. L4, S4  
2. Tiesības uz labu pārvaldību. L2  
3. Publiskās pārvaldes darbības saturs. L2  
4. Publiskās pārvaldes darbības teorētiskie un praktiskie aspekti. L6, S6  
5. Publiskās varas modeļu salīdzinājums. S4  
6. Publiskās pārvaldes struktūra. L4, S4  
7. Publiskā un privātā sektora organizācijas: kopīgais un atšķirīgais. L2, S2  
8. Publiskās pārvaldes nozīmīgākie „spēlētāji”. L2, S2  
9. Publiskā pārvalde – no reformām līdz attīstībai. L8, S8  
10. Birokrātijas loma un nozīme publiskajā pārvaldē. L2, S2  
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
1) 3 kontroldarbi - 25%,  
2) situācijas analīzes semināros - 25%,  
3) kursa pārbaudījums – rakstveida eksāmens - 50%.  
Mācību pamatliteratūra 
1. Vanags, Edvīns. Valsts pārvaldes reformas ārvalstīs un Latvijā. Rīga : Latvijas Statistikas institūts, 
2007. 103 lpp. ISBN 97-89984-976-15-0.  
2. Kļaviņa, Sandra, Greiškalna, Ilze. Līdzdalības iespējas valsts pārvaldē. Rīga : Valsts Kanceleja, 
2006. 128 lpp. ISBN 9984-198-73-1.  
3. Polits, Kristofers, Bukerts, Gerts. Sabiedrības vadības reforma. Rīga, 2002. 350 lpp.( 1 nodaļa, 13-
29 lpp.; 2 nodaļa, Problēmas un risinājumi: sabiedrības vadības reformas modelis, 30 - 43. lpp.)  
4. Starlings, Grovers. Valsts sektora pārvalde. Rīga : Valsts administrācijas skola, 1999. 616 lpp. ISBN 
9984-934-61-6.(1. nodaļa, Kas ir valsts administrācija, 18 - 30 lpp.; 2 nodaļa, Administrācijas politika, 
33- 79 lpp.; 10 nodaļa Cilvēk resursu vadīšana 447. - 498. lpp)  
5. Jansone, Dace, Reinholde, Iveta, Ulnicāne, Inga. Latvijas publiskā pārvalde. Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2002. 291 lpp. ISBN 9984-725-41-3.  
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6. Jay M. Shafritz, E. W. Russell, Christopher P. Borick. Introducing Public Administration. Pearson 
Longman, 2009. 582 lpp. 
Papildliteratūra 
1. Deming, Edwards W. Out of the Crisis. Cambridge : Massachusetts Institute of Technology, 1992. 
507 p. ISBN 0-26254-115-7.  
2. George, Stephen. Multi-level Governance and the European Union. In: Multi-level Governance. 
Oxford : Oxford Scholarship Online Monographs (IngentaConnect), 2004, p.107-127. ISBN 97-80199-
259-25-0.  
3. Goodsel, Charles T. A new vision for public administration. Public Administration Review, 2006 
July/Aug, Vol.66, Nr.4, p.623-635. ISSN 0033-3352.  
4. Gore A. Creating a Government that Works Better Costs Less. Washington, 1993.  
5. Ierēdniecība un ES [tiešsaiste]. Jaunā Pārvalde, 2006, Nr.1 (59), 16.jūn.; 2006, Nr.2 (60), 4.jūl.; 
2006, Nr.3 (61), 7.jūl.; 2006, Nr.4-7 (62-62), 25.sept. Pieejams: http://www.vcp.gov.lv/97/  
6. Johnson, William C. Public administration : Policy, politics and practice. Boston : McGraw-Hill, 1996. 
XIV, 481 p. ISBN 1-561-34425-7.  
7. Kā darbojas Eiropas Savienība : ES iestāžu ceļvedis. Luksemburga : Eiropas Kopienu Oficiālo 
publikāciju birojs, 2004. 50 lpp. ISBN 9-28949-535-9.  
8. Kovaļevska, A. Tiesības uz labu pārvaldību : salīdzinošs skatījums uz Eiropas Savienības valstu 
praksi Latvijas kontekstā. Likums un Tiesības, 2006, 8.sēj., Nr.8 (85), 244.-247.lpp.; 8.sēj., Nr.9 (85), 
276.-281.lpp. ISSN 1407-4974.  
9. Levits, Egils. Normatīvo tiesību aktu demokrātiskā leģitimācija un deleģētā likumdošana : teorētiskie 
pamati. Likums un Tiesības, 2002, 4.sēj., Nr.9 (27), 261.-268.lpp. ISSN 1407-4974.  
10. Levits, Egils. Valsts pārvaldes iekārtas likuma koncepcija. Latvijas Vēstnesis, 2002, Nr.95, 26.jūn. 
ISSN 1407-0391.  
11. Meļķisis, Māris. Valsts pārvaldes uzdevumu tiesiskais pamats. Jurista Vārds, 2007, Nr.21, 
22.maijs, 4.-6.lpp. ISSN 1691-2462.  
12. Miezaine, Zinta. Valsts pārvalde un NVO līdzdalība - efektīvu sadarbības modeli meklējot. Rīga : 
Nordik, 2003. 76 lpp. ISBN 9984-751-39-2.  
13. Osborne, David, Gaebler, Ted. Reinventing government : How the entrepreneurial spirit is 
transforming the public sector. New York : Plume, 1992. XXII, 405 p. ISBN 0-45226-942-3.  
14. Peters, Guy B. The politics of Bureaucracy. 5th ed. London ; New York : Routledge, 2003. 384 p. 
ISBN 0-41519-477-6.  
15. Pastore A. Sabiedriskās apspriedes: metodiska rokasgrāmata valsts institūciju darbiniekiem un 
cilvēkiem, kas vēlas līdzdarboties. – Rīga, 2005.  
16. Sniedzīte G. Dišlera biedrības tiesībpolitikas konference. 2006. Likums un Tiesības, 8.sēj., Nr.12 
(88), 374.-375.lpp. ISSN 1407-4974.  
17. Stucka, Artis. Administratīvās tiesības. Rīga : Juridiskā koledža, 2006. 209 lpp. ISBN 9984-966-
48-8.  
18. Szucs, Stefan, Stromberg, Lars. Local elites, political capital and democratic development. 
Wiebaden : VS Verlag, 2006. 386 p. (Urban and Regional Research International; Vol.9). ISBN 97-
83531-150-59-8.  
19. Vaidere, Inese, Vanags, Edvīns, Vanags, Ilmārs, Vilka I. Reģionālā politika un pašvaldību attīstība 
Eiropas Savienībā un Latvijā. Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2006. 295 lpp. ISBN 
9984-976-11-4.  
Periodika un citi informācijas avoti
1. Administratīvā procesa likums. Pieņemts 2001.g.  
2. Biedrību un nodibinājumu likums. Pieņemts 2003.g.  
3. Constitution of the Republic of Estonia. Pieņemta 1992.g.  
4. Constitution of the Republic of Lithuania. Pieņemta 1992.g.  
5. Eiropas labās administratīvās prakses kodekss. Luksemburga : Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju 
birojs, 2005.  
6. Eiropas Padomes Cilvēktiesību un pamattiesību aizsardzības konvencija. Pieņemta 1997.g.  
7. European Charter of Local Self-Government. Strasbourg : Council of Europe, 1985.  
8. European Governance : A white paper. Pieņemta 2001.g. 25.jūl.  
9. Government of the Republic Act (Igaunijā). Pieņemts 1995.g. 13.dec. Pieejams: http://www.riik.ee ; 
http://www.legaltext.ee  
10. Informācijas atklātības likums. Pieņemts 1998.g.  
11. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likums. Pieņemts 2002.g.  
12. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs [tiešsaiste] http://knab.gov.lv  
13. Latvijas Republikas Satversme. Pieņemta Satversmes sapulcē 1922.g. 15.febr. un atjaunota 
1992.g. 15.febr.  
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14. Latvijas Republikas Saeima [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.saeima.lv  
15. Latvijas Republikas Ministru kabinets [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.mk.gov.lv  
16. Latvijas Pašvaldību savienība [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.lps.lv  
17. Latvijas Pilsoniskā alianse [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.nvo.lv  
18. Law on the Government of the Republic of Lithuania. Pieņemts 1994.g.  
19. Likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”. Pieņemts 2002.g.  
20. Likums par pašvaldībām. Pieņemts 1994.g.  
21. Ministru kabineta iekārtas likums. Pieņemts 2008.g.  
22. Ministru kabineta kārtības rullis. Pieņemts 2009.g.  
23. Politikas plānošanas dokumenti:  
1)Pašvaldību reformu koncepcija. MK, 1993.  
2)Latvijas valsts pārvaldes reformas koncepcija. MK, 1995.  
3)Valsts pārvaldes reformas stratēģija 2001.-2006.g. MK, 2003.  
4) Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnes 2008.-2013.g. Labāka pārvaldība: pārvaldes 
kvalitāte un efektivitāte.-MK, 2008.  
5) Pasākumu plāns valsts pārvaldes sistēmas un civildienesta optimizēšanai.-MK, 2009  
6) Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas programma 2008.-2012.g.-MK, 2008.  
24. Prokuratūras likums. Pieņemts 1994.g.  
25. Sabiedriskās politikas portāls [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.politika.lv  
26. Tiesībsarga likums. Pieņemts 2006.g.  
27. Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums. Pieņemts 2006.g.  
28. Valsts civildienesta likums. Pieņemts 2000.g.  
29. Valsts kontroles likums. Pieņemts 2002.g.  
30. Valsts pārvaldes iekārtas likums. Pieņemts 2002.g.  
31. Worldwide Declaration of Local Self-Government. Rio de Janeiro, 1985.  
32. Administratīvā procesa likums. Pieņemts 2001.g.  
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Kursa nosaukums Iekšējais audits
Kursa kods Ekon5024 
Zinātnes nozare Ekonomika 
Zinātnes apakšnozare Grāmatvedības un uzskaites teorija 
Kredītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Kopējais auditoriju stundu skaits 32 
Lekciju stundu skaits 22 
Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 10 

Studenta patstāvīgā darba stundu 
skaits 48 

Kursa apstiprinājuma datums 01.11.2010 
Atbildīgā struktūrvienība Ekonomikas un vadības fakultāte 
Kursa atbildīgais mācībspēks Inta Brūna 
  
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. Ekonomikas doktors, prof. Inta Brūna 

Kursa anotācija 
Kursa mērķis ir veidot izpratni par iekšējā audita būtību, tā lomu valsts iestāžu un uzņēmumu iekšējās 
kontroles sistēmas novērtēšanā. Iepazīstināt ar dažādām pieejām un metodēm, ko izmanto iekšējā 
audita darbā. Kursa uzdevumi: izskaidrot iekšējā audita mērķus, uzdevumus un metodiku; raksturot 
iekšējā audita regulējošās prasības un pamatprincipus; iepazīties ar iekšējā audita praksi dažādās 
tautsaimniecības jomās.  
Rezultāti 
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti teorētiskā līmenī:  
1) zin iekšējā audita būtību un pielietošanas iespējas publiskā un privātā sektorā  
2) izprot iekšējā audita metodoloģiju  
3) orientējas iekšējā audita starptautisko standartu prasībās.  
Studenti ir apguvuši šādas praktiskās iemaņas:  
1) spēj analizēt iekšējās kontroles sistēmas kļūdas  
2) organizēt un plānot atbilstošas iekšējā audita procedūras  
3) pielietot iekšējā audita metodes un ētikas principus.  
Kursa plāns 
1. Iekšējā audita rašanās priekšnoteikumi un definīcijas, iekšējā un ārējā audita salīdzinājums. L4  
2. Iekšējā audita apjoms un pamatprincipi. L4; S2  
3. Iekšējā audita darba organizācija – audita posmu apskats. L6  
4. Iekšējā audita programmas izstrāde – grupas darbs. P6  
5. Iekšējā audita profesionālās prakses standarti. L4; P2  
6. Speciālu iekšējā audita veidu raksturojums. L4  
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Lekciju apmeklējums nav obligāts.  
Praktiskie darbi (50%).  
Rakstisks eksāmens (50%).  
Mācību pamatliteratūra 
1. Mālderis G. Grāmatvedība, audits, revīzija. Rīga: Turība, 2002. - 17 eks. EVF bibliotēkā  
2. Brūna, I. Uzņēmumu iekšējā kontrole / 2002 - 99 eks. EVF bibliotekā  
3. Starptautisko revīzijas, apliecinājuma pakalpojumu un ētikas oficiālo paziņojumu rokasgrāmata. 
Starptautiskā grāmatvežu federācija : [rokasgrāmata]. 2003 - 15 eks. EVF bibliotēkā  
4.Iekšējā audita profesionālās prakses standarti. – 
www.iai.lv/files/noderigi/iai_starptautiskie_standarti.htm  
Papildliteratūra 
1. Daņēviča D. Finansu pārskatu revīzija: starptautiskie revīzijas standarti. Rīga: Turība, 2003 (64 eks. 
EVF bibliotēkā)  
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2. Internal Audit Handbook Kagermann, H.; Kinney, W.; Küting, K.; Weber, C.-P. (Eds.) 2008, XXVIII, 
608 p.  
3.Суйц, Виктор Паулевич. Аудит: общий, банковский, страховой : учебник для вузов по 
экономическим спец. и направлениям. 2000 (1 eks. EVF bibliotēkā) 
Periodika un citi informācijas avoti
1. "Grāmatvedība un revīzija"  
2. "Kapitāls"  
3. "Bilance"  
4. "The Economist"  
5. "Finance&Development"  
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Kursa nosaukums Kvalitātes vadības sistēma arhīvā 
Kursa kods VadZ5109 
Zinātnes nozare Vadībzinātne 
Kredītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Kopējais auditoriju stundu skaits 32 
Lekciju stundu skaits 24 
Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 8 

Studenta patstāvīgā darba stundu 
skaits 48 

Kursa apstiprinājuma datums 11.01.2011 
Atbildīgā struktūrvienība Ekonomikas un vadības fakultāte 
  
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. Filoloğijas doktors, lekt. Baiba Mūze 

Kursa anotācija 
Kursa mērķis – sniegt zināšanas par kvalitātes vadības sistēmas (KVS) būtību un tās galvenajiem 
elementiem, KVS ieviešanu, procesiem, novērtēšanu un uzturēšanu arhīvos un citās dokumentu 
pārvaldības institūcijās. 
Kursa uzdevumi: 1) apgūt teorētiskās nostādnes par KVS; 2) izprast KVS ieviešanu, procesu vadību, 
novērtēšanu un uzturēšanu; 3) prast KVS principus izmantot arhīva vai citas dokumentu pārvaldības 
institūcijas stratēģiskajā attīstībā un kvalitātes pilnveidē. 
Rezultāti 
Zināšanas: apgūstot kursu, studenti iegūst zināšanas par kvalitātes vadības sistēmas (KVS) būtību, 
ieviešanu un uzturēšanu arhīvos un citās dokumentu pārvaldības institūcijās, attīsta iemaņas novērtēt 
arhīva darbības kvalitāti, dokumentēt dokumentu pārvaldības procesus, izstrādāt kvalitātes pilnveides 
programmu un izmantot IKT darba stratēģiskajā plānošanā. Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti 
iegūst akadēmiskās un profesionālās kompetences.  
Akadēmiskās kompetences: 1) spēj izprast KVS principus un to pielietojumu dokumentu pārvaldības 
uzlabošanai; 2) spēj analizēt KVS ieviešanas un uzturēšanas principus atbilstoši filozofisko un vidus 
līmeņa teoriju atziņām kvalitātes vadības aspektā; 3) spēj formulēt stratēģiskās attīstības konceptuālās 
nostādnes. 
Profesionālās kompetences: 1) spēj iegūtās zināšanas pielietot darbības kvalitātes pilnveidē, inovāciju 
ieviešanā un izvēlēties pieeju kvalitātes pilnveidošanai; 2) spēj plānot dokumentu pārvaldības kvalitātes 
pilnveidošanu un izstrādāt novērtēšanas sistēmu; 3) prot dokumentēt dokumentu pārvaldības
procedūras un novērtēt to efektivitāti; 4) spēj ieviest, attīstīt un uzturēt KVS arhīvos un citās dokumentu 
pārvaldības institūcijās. 
Kursa plāns 
Nr. p.k. Tēma. Nodarbību veids. Paredzētais apjoms stundās 
1. Kursa struktūra. Ievads kvalitātes vadības sistēmas (KVS) teorijā. KVS vēsturiskā attīstība. L4 
2. Kvalitātes vadības teorētiskie aspekti. L2 
3. KVS normatīvā bāze. L2 
4. KVS arhīvā un citās dokumentu pārvaldības institūcijās. L2 
5. Procesu identificēšana un vadība. L2 
6. Procedūru dokumentēšana. P2 
7. Institūcijas darbības un procesu novērtēšana. L4 
8. Arhīva darbības un dokumentu pārvaldības sistēmas novērtēšana. S4 
9. KVS izveidošana, ieviešana un uzturēšana. L2 
10. KVS uzturēšana arhīvā un citās dokumentu pārvaldības institūcijās. L2 
11. Informācijas sistēma KVS kontekstā. L2 
12. Dokumentu pārvaldības institūciju pieredze KVS ieviešanā un uzturēšanā. L2 
13. Studentu izstrādāto kvalitātes attīstības modeļu prezentācija. S2 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Piedalīšanās semināros, gadījumu (situāciju) analīzē, praktisko darbu un uzdevumu izpilde. 
Eksāmena uzdevumu sekmīga izpilde.  
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Kursa apguvei definētās prasības izpildāmas līdz semestra pēdējās nedēļas beigām. Neizpildītu darbu 
gadījumā students pie eksāmena netiek pielaists un jāreģistrējas kursam atkārtoti.  
Studiju kursa gala atzīmi veido praktisko un patstāvīgo darbu rezultāti semestra laikā (50%), eksāmena 
(kombinēts) rezultāts (50%).   
Mācību pamatliteratūra 
1. Forands, Ilgvars. Stratēģija. Kvalitāte : Analīze, plānošana, vadība. Rīga : Latvijas Izglītības fonds, 
2000. 253 lpp. ISBN 9984-543-67-6. (LUB - 13 eks.). 
2. Kvalitātes vadības sistēma. Rīga : Biznesa Partneri, 2002. (LUB - 120 eks.) 
  1.daļa: KVS pamati. 112 lpp. ISBN 9984-595-49-8. 
  2.daļa: ISO 9001:2000 prasību skaidrojums. Zygon Baltic Consulting Latvija. 2003. 176 lpp.  
  ISBN 9984-595-49-8.  
  3.daļa: KVS iekšējais audits. Zygon Baltic Consulting Latvija. 2004. 80 lpp. ISBN 9984-96106-0. 
3. Leilands, Jānis.  Kvalitātes vadības sistēmas : jaunā ISO 9001:2008 standarta prasību 
skaidrojums. Rīga : Latvijas Vēstnesis, c2009. 176 lpp. : il. ISBN 9789984840055. (LUB – 1 eks.). 
4. Pildavs, Jānis. Kvalitātes vadīšanas teorijas pamati. Rīga : [Kamene], 2002. 112 lpp. ISBN 9984-636-
83-6. (LUB – 1 eks.). 
5. Quality management and benchmarking in the information sector. London etc. : Bowker-Saur, 1997. 
xvi, 432 p. ISBN 1-857-391-89-6. (LUB – 1 eks.). 
Papildliteratūra 
1. Cox, Richard J. Archives and archivists in the information age. New York ; London : Neal-Schuman 
Publishers, 2005. 275 p. ISBN 1-55570-530-8. 
2. Gorman, G.E., Sydney, Shep J. Preservation management for libraries, archives and museums. 
London : Facet Publishing, 2006. 206 p. ISBN 97-81856-045-74-2. 
3. Hernon, Peter. Delivering satisfaction and service quality. Chicago ; London : American Library 
Association, 2001. XIV, 181 p. ISBN 0-838-907-89-X. 
4. Hernon, Peter. Assessing service quality. Chicago (IL) ; London : American Library Association, 
1998. XVII, 243 p. ISBN 0-83893-489-7. 
5. Krūmiņš, Juris, Krūmiņa, Inta. Statistisko metožu lietošana kvalitātes vadīšanā un nodrošināšanā : 
māc. līdz. Rīga : [Latvijas Universitāte], 2001. 42 lpp. ISBN 9984-725-11-1. 
6. Latvijas Kvalitātes asociācija [tiešsaiste]. Rīga : EIRONET, 2003. Pieejams:  http://www.lka.lv/ 
7. Williams, Caroline. Managing archives : Foundations, principles, and practice. Oxford : Chandos 
Publishing (U.K.), 2006. 268 p. ISBN 978-1843341123. 
8. Willsted, Thomas P. Planning new and remodeled archival facilities. Society of American Archivists, 
2007. 204 p. 
9. Yates, Joanne. Structuring the information age. Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2005. 
351 p. ISBN 97-80801-880-86-5. 
10. Дубровина, Л. А. Минимум управления, максимум управляемости : Pуководителям библиотек 
о Всеобщем управлении на основе качества. Москва : Гранд : Фаир-пресс, 2004. 398, [1] с. ISBN 
5-818-306-35-6. 
Periodika un citi informācijas avoti
1. ACA Bulletin. ISSN 0709-4604. 
2. American Archivist : Semi-annual journal of the Society of American Archivists. ISSN 0360-9081. 
3. Archivaria : the Journal of the Association of Canadian Archivists. ISSN 0318-6954. (e-Archivaria 
version available: http://archivists.ca/publications/archivaria.aspx) 
4. Archivum  : the Journal of the International Council on Archives. 
5. Atlanti : the Journal of the International Institute for Archival Science. 
6. Comma : the International Journal on Archives, Journal of I.C.A.  
7. Functional Requirements for Evidence in Recordkeeping [online]. University of Pittsburgh, School of 
Information Sciences. Available: http://www.archimuse.com/papers/nhprc/prog1.html  
8. Kvalitāte = Quality : žurnāls par kvalitāti un kvalitātes vadīšanu. ISSN 1407-7671 . 
9. Performance measurement and metrics : the international journal for library and information 
science. ISSN 1467-8047. 
10. The Preservation of the Integrity of Electronic Records [online]. University of British Columbia, 
School of Library, Archival and Information Studies. Vancouver, B.C. (Canada). Available: 
http://www.interpares.org/UBCProject/intro.htm  
11. Select list of national and international standards relating to records & archives [online]. Archives 
and Records Association of New Zealand (ARANZ). Available: 
http://www.aranz.org.nz/Site/resources/standards.aspx 
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Kursa nosaukums Projektu vadība politikā
Kursa kods PolZ5052 
Zinātnes nozare Politikas zinātne (politoloģija) 
Kredītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Kopējais auditoriju stundu skaits 32
Lekciju stundu skaits 20 
Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 12 

Studenta patstāvīgā darba stundu 
skaits 48 

Kursa apstiprinājuma datums 17.12.2010 
Atbildīgā struktūrvienība Politikas zinātnes nodaļa 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. Politoloğijas doktors, doc. Iveta Reinholde 

Kursa anotācija 
Kursa mērķis – sniegt zināšanas un prasmes par projektu vadības paņēmienu un metožu 
izmantošanu politikā un publiskajā pārvaldē, sniedzot izpratni par projektu vadību kā paņēmienu un 
metožu kopumu publiskās administrācijas problēmu un politisko izaicinājumu risināšanā. Turklāt, kurss 
ir vērsts uz to, lai studenti gan teorētiskā, gan praktiskā līmenī izprastu projektu vadības kā 
instrumenta pielietošanas īpatnības publiskā sektorā, ņemot vērā mainīgo politisko un administratīvo 
vidi. Kurss detalizēti apskata valsts budžeta un civildienesta iespējas un ierobežojumus projektu 
vadības laikā, kā arī pievērš uzmanību projektu sociālo un politisko seku prognozēšanai un risku 
kvantitatīvai un kvalitatīvai analīzei. 
Rezultāti 
Zināšanas – apgūti visi teorētiskie jautājumi saskaņā ar studiju kursa programmu un ieteikto obligāto 
un papildliteratūru, apgūtas projektu vadības metodes un to pielietojuma specifiska publiskajā 
pārvaldē, apgūta projektu vadības terminoloģija latviešu un angļu valodā.  
Prasmes – apgūtas prasmes izvēlēties praktiskai situācijai atbilstošu projektu vadības metodi, prasme 
strādāt grupā, prasme analizēt datus, prasme veidot projekta uzbūvi, ņemot vērā publiskās pārvaldes 
organizācijas mērķus, attīstības plānus, budžeta ierobežojumus, prezentēt tā rezultātus un diskutēt 
par tiem, kritiski izvērtēt gan sava pētījuma, gan citu pētījumu rezultātus, ievērot akadēmiskā darba 
ētikas normas.  
Iemaņas – apgūtas praktiskās iemaņas projektu un iestādes darbu plānošanas savietošanā, lietojot 
datorprogrammas MS Excel, apgūtas iemaņas projekta mērķa novērtēšanā un attiecīgo rezultatīvo 
rādītāju izvirzīšanā, apgūtas iemaņas projekta loģiskās shēmas matricas sagatavošanā. 
Kursa plāns 
1. Projektu vadības terminoloģija un pielietojuma specifika publiskā sektorā un politikas zinātnē L2  
2. Projektu vadības konteksts un sociālekonomiskā un organizacionālās ietekme. Projektu vadība kā 
publiskā sektora funkciju izpildes metode. L2  
3. Projektu integrācijas vadība - projektu mērķu, iestādes mērķu un funkciju, politisko mērķu 
integrācija. S2  
4. Projektu vadības procesi un procesu kartēšana S2  
5. Publiskā privātā partnerība kā projektu vadības veids L2  
6. Loģiskās shēmas matrica – projekta plānošanas un uzraudzības instruments L2, S4  
7. Projekta laika plānošana - aktivitāšu secība, priekšnosacījumi un kontrole. Valdību maiņas un 
vēlēšanu ietekme uz projektu vadību L2  
8. Izmaksu plānošana - projekta līdzfinansējums, valsts budžeta ierobežojumi, naudas plūsma un tās 
caurspīdīgums S2  
9. Cilvēkresursu vadības - projektu vadības iespējas un civildienests L2  
10. Komunikācijas vadība. Informācijas pieejamība, izplatīšana un valorizācija L2  
11. Riski, to identifikācija, vadība un novēršanas stratēģijas. Kvalitatīva un kvantitatīva risku analīze. 
S2  
12. Iepirkumi projekta ietvaros, to veidi un nosacījumi L2  
13. Projekta sociālo seku noteikšana un aprēķināšana. Projekta sekas un rīcībpolitikas sekas. L2  
14. Projektu vadības ētiskie aspekti un interešu konflikts. L2 
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Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Novērtējumu veido: gala pārbaudījums- rakstisks eksāmens (40%) un divi praktiskie darbi (katrs 30%). 
Studentiem jāapmeklē 75% no nodarbībām un aktīvi jāpiedalās semināru nodarbībās.  
Mācību pamatliteratūra 
1. Kassel D.S. Managing Public Sector Projects (Aspa Series in Public Administration and Public 
Policy). CRC Press, 2010. (1 eksemplārs)  
2. Baca C.M. Project Management for Mere Mortals: The Tools, Techniques, Teaming, and Politics of 
Project Management. Addison Wesley, 2007. (1 eksemplārs)  
3. Pinto J.K. Power and Politics in Project Management. Gilmour Drummond Publishing, 1997. (1 
eksemplārs)  
4. Meredith J. R., Mantel S.J., Sutton M.M., Shafer S.M. Project management in practice. New york, 
Wiley, 2001. (1 eksemplārs)  
5. Džounss R. Projektu vadības pamati :praktisks ceļvedis projektu vadībā un izpildē. Rīga : Lietišķās 
informācijas dienests, 2008. (2 eksemplāri)  
6. Government Extension to a Guide to the Project Management Body of Knowledge: Pmbok Guide. 
Project Management Institute, 2002. (pieejams elektroniski) 
Papildliteratūra 
1. Dwyer J., Stanton S., Thiessen V. Project Management in Health & Community Services. 
Routledge, 2008.  
2. Belout A., Gauvreau C. "Factors influencing project success: the impact of human resource 
management." International Journal of Project Management. No.22., 2004. pp.1.-11.  
3. Anderson A.I., Compton D. "Managing in a Dangerous World- The National Incident Management 
System". Engineering Manangement Journal, Vol.16, No.4., 2004.  
4. Balanoff R. H., Master W. Strategic Public Management: Best Practices from Government and 
Nonprofit Organizations. Management Concepts, 2010.  
5. Irwin B. Managing Politics and Conflict in Projects. Management Concepts, 2008.  
6. Verhaar J. Project management a professional approach to events. Amsterdam: Boom, 2005. 
Periodika un citi informācijas avoti
1. International Journal of Project Management  
2. Project Management Journal  
3. International Review of Administrative Science 
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Kursa nosaukums Dokumentu sistēma
Kursa kods SDSK5036 
Zinātnes nozare Starpdisciplinārie studiju kursi, Bibliotēkzinātne, Vadībzinātne
Kredītpunkti 4 
ECTS kredītpunkti 6 
Kopējais auditoriju stundu skaits 64 
Lekciju stundu skaits 46 
Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 18 

Studenta patstāvīgā darba stundu 
skaits 96 

Kursa apstiprinājuma datums 27.12.2010 
Atbildīgā struktūrvienība Komunikācijas studiju nodaļa 
  
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. Filoloğijas doktors, doc. Līga Krūmiņa 
Humanitāro zinātņu mağistrs vēsturē, pasn. Gatis Karlsons 

Kursa anotācija 
Kursa mērķis ir sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas par dokumentu, to skaitā arī elektronisko 
dokumentu, veidošanu un pārvaldību. Kursā tiek apskatīta arī dokumentu un informācijas aizsardzības 
normatīvie jautājumi (starptautiskie normatīvie akti un prakse), praktiskie principi pārvaldes dokumentu 
izstrādē. Studenti tiek iepazīstināti ar elektronisko dokumentu pārvaldību un informācijas izguves 
sistēmām.  
Rezultāti 
Zināšanas: apgūti teorētiskie jautājumi saskaņā ar studiju kursa programmu un rekomendēto obligāto 
un papildliteratūru, iegūta izpratne par dokumentēšanu kā lietvedības daļu, par tradicionālo un 
elektronisko dokumentu pārvaldību, kā arī dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu saskaņā ar 
normatīvo aktu prasībām, apgūti dokumentoloģijas jēdzieni, koncepti un dokumentu apstrādes 
metodoloģija, kā arī starptautiskā un nacionālā dokumentu dzīvescikla terminoloģija.  
Akadēmiskās kompetences: iegūta prasme izstrādāt dažādu veidu pārvaldes dokumentus, nodrošināt 
dokumentu pieejamību un aizsardzību, prasme piemērot praksē starptautiskos un nacionālos 
normatīvos aktus, kā arī prasme analizēt dažādus dokumentu pārvaldības procesus, prezentēt 
analīzes rezultātus un diskutēt par tiem, prasme kritiski izvērtēt sava darba rezultātus, prasme strādāt 
grupā, ievērot akadēmiskā darba ētikas normas.  
Profesionālās kompetences: iegūtas praktiskās iemaņas, kas ir nepieciešamas, lai izprastu 
dokumentu sistēmas veidošanas procesus, iemaņas darbā ar informācijas pārvaldības sistēmām visu 
veidu iestādēs un organizācijās, iemaņas informācijas pārvaldības sistēmas izveidē MS Access.  
Kursa plāns 
Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
1. Dokumenti un to pārvaldības teorētiskie jautājumi. L2  
2. Dokumentu izstrādāšana un noformēšana. L4  
3. Elektroniskie dokumenti. L2, P2  
4. Pārvaldes dokumenti. L4, P2, K2  
5. Dokumentu pārvaldības galvenie procesi. L8, S2  
6. Dokumentu aizsardzība. L4  
7. Ierobežotas pieejamības informācija. L4  
8. Fizisko personu dati. L4, P2  
9. Informācijas pārvaldības sistēmas. L2, P2  
10. Datubāžu vadības sistēma MS Access. L12  
11. Informācijas pārvaldības sistēmas izveide. P4, S2  
 
L - lekcija  
S - seminārs  
P - praktiskais darbs  
K - kontroldarbs  
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Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Semināru uzdevumu izpilde (semināru rezultāti - 20% vērtējuma).  
Praktisko nodarbību uzdevumu izpilde (praktisko uzdevumu rezultāti - 30% vērtējuma).  
Individuālā darba izpilde (individuālā darba prezentācijas rezultāts - 20% vērtējuma).  
Starppārbaudījuma sekmīga nokārtošana (kontroldarba rezultāts - 10% vērtējuma).  
Rakstiska eksāmena testa sekmīga nokārtošana (eksāmena testa rezultāts - 20% vērtējuma).  
Mācību pamatliteratūra 
1. Bahanovskis Vilhelms. Lietvedības instrukcija : lietu nomenklatūra, arhīvu darbības noteikumi, 
elektroniskie dokumenti. Rīga : Kamene, 2008. 202 lpp. ISBN 9984-758-05-2. (LUB 3 eks.)  
2. Dimante Irīna. Lietišķā lietvedība un korespondence. Rīga : Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2006. 
124 lpp. 978-9984-838-45-8. (LUB 3 eks.)  
3. Jurenoks Aleksejs, Rikure Tatjana. Microsoft Access XP : no iesācēja līdz lietpratējam. Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2004. 130 lpp. ISBN 9984-36-341-4. (LNB 6 eks.)  
4. Kalve Ieva. Jaunās paaudzes lietvedība. Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2006. 228 lpp. ISBN 
9984-728-48-X. (LUB 17 eks.)  
5. Kalve Ieva, Augucēvičs Jānis. Dokumentu datorizēta sagatavošana. Rīga : Biznesa augstskola 
Turība, 2007. 73 lpp. ISBN 97-8998-4728-506. (LUB 1 eks.)  
6. Shepherd E., Yeo G. Managing records: a handbook of principles and practice. London : Facet, 
2003. 318 p. ISBN 1-85604-370-3. (LNB 1 eks.)  
Papildliteratūra 
1. Bahanovskis Vilhelms. Praktiskā lietvedība. Rīga : Kamene 2005, 253 lpp. ISBN 9984-905-67-5. 
(LUB 22 eks.)  
2. Eka Vera, Drenans Simons. Lietišķā sarakste angļu valodā : vēstuļu paraugi. Rīga : Zvaigzne ABC, 
2008. 128 lpp. ISBN 978-998-440-725-8. (LUB 1 eks.)  
3. Instrukcija par juridisko personu arhīvu dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un 
izmantošanu. Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija ; atb.par izd. R.Bērziņa. Rīga : Latvijas Valsts 
arhīvu ģenerāldirekcija, 1995. 52 lpp. (VASP 2 eks.)  
4. Jarinovska-Buka, K. Par informācijas atklātības principu [tiešsaiste]. Jurista Vārds, 2002, 22.okt. 
Pieejams: http://www.politika.lv/index.php?id=5502  
5. Latiševs Valērijs, Januška Marina. Lielais līgumu albums : saimnieciskie līgumi, komerclīgumi, 
lietišķie līgumi. Rīga : Merkūrijs LAT, 2007. 383 lpp. ISBN 9984-640-42-6. (LUB 1 eks.)  
6. Lietvedība : normatīvie akti. Rīga : Kamene, 2003. 142 lpp. ISBN 9984-636-89-5. (LUB 2 eks.)  
7. Ruķers, Māris. Par personas datiem, to aizsardzību un tiesiskumu. Latvijas Vēstnesis, 2000, Nr.31, 
17.okt.; 2000, Nr.32, 24.okt. (LUB 4 eks.)  
8. Skujiņa Valentīna. Lietišķo rakstu paraugi. Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. 43 lpp. ISBN 9984-171-45-
0. (LUB AB 2 eks.)  
9. Taylor, Shirley. Lietišķo vēstuļu, e-pasta un citu lietišķo dokumentu paraugi. Rīga : Zvaigzne ABC, 
2006. XXIII, 496 lpp. ISBN 9984-369-27-7. (LUB 6 eks.)  
10. Urtāne Rasma. Palīgs lietvedībā : dokumentu paraugi un uzdevumi. Jelgava : LLU, 2006. 32 lpp. 
(LNB 3 eks.)  
11. Zemļanovs Valērijs. Lietvedība no A līdz Z. Rīga : Merkūrijs LAT, 2006. 306 lpp. ISBN 9984-640-
39-6. (LUB 1 eks.)  
12. Крёнке Давид М. Теория и практика построения баз данных. Москва : Питер, 2003. 799 с. 
ISBN 5-94723-275-8. (LNB 1 eks.)  
Periodika un citi informācijas avoti
1. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi : MK noteikumi Nr. 154 [tiešsaiste]. 
Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=52392  
2. Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un 
pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību 
iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām : MK noteikumi Nr.473 
(28.06.2005) [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=111613  
3. Elektronisko dokumentu likums (20.11.2002.) : ar grozījumiem: 06.05.2004.; 28.10.2004.; 
22.06.2006. 24.05.2007 [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=68521&mode=KDOC 
4. Informācijas sistēmās esošo dokumentēto datu un elektronisko dokumentu arhivēšanas noteikumi : 
MK noteikumi Nr.141 [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=60917  
5. Likums "Par arhīviem" (6.03.1991) : ar grozījumiem: 04.11.1993.; 23.11.2000.; 16.06.2005 
[tiešsaiste]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=65777&mode=KDOC  
6. Likums "Par grāmatvedību" (14.10.1992) : ar grozījumiem: 15.12.1994.; 05.10.1995.; 06.11.1996.; 
08.07.1999.; 06.04.2000.; 15.05.2003.; 26.02.2004.; 06.04.2006 [tiešsaiste]. Pieejams: 
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http://www.likumi.lv/doc.php?id=66460&mode=KDOC.  
7. Noteikumi par elektronisko dokumentu izvērtēšanas veidu un nodošanu valsts arhīvam glabāšanā : 
MK noteikumi Nr.176 (15.03.2005) [tiešsaiste]. Pieejams: 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=103994&mode=DOC  
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2. pielikums. Studiju programmas realizācijā iesaistītie mācībspēki 
Nr.p.

k. Vārds Uzvārds Grāds Amats Statuss LU Pamata darba 
vieta 

1. Sandis Babris Dr.oec. docents Pamata darba vieta — 
2. Inta Brūna Dr.oec. profesore Pamata darba vieta — 
3. Baiba Holma Dr.philol. docente Pamata darba vieta — 

4. Aleksandrs Ivanovs Dr.hist. pasniedzējs Blakus darba vieta Daugavpils Universitātes 
profesors 

5. Gatis Karlsons Mag.hist. pasniedzējs Blakus darba vieta Latvijas Nacionālais 
arhīvs 

6. Līga Krūmiņa Dr.philol. docente Pamata darba vieta — 
7. Baiba Mūze Dr.philol. pasniedzēja Blakus darba vieta SIA TietoEnator Alise 
8. Daina Pakalna Dr.philol. docente Pamata darba vieta — 

9. Anita Rašmane Mag.sci.soc. pasniedzēja Blakus darba vieta Latvijas Nacionālā 
bibliotēka 

10. Iveta Reinholde Dr.sci.pol. docente Pamata darba vieta — 
11. Uldis Rozevskis Dr.oec. asoc. prof. Pamata darba vieta — 
12. Valdis Rūsiņš Dr.philol. pasniedzējs Blakus darba vieta LR Ārlietu ministrija 

13. Lilita Seimuškāne Master of Public 
Administration lektore Pamata darba vieta — 

14. Māra Sprūdža Mag.sci.ing. pasniedzēja Blakus darba vieta Latvijas Nacionālais 
arhīvs 

15. Gunta Strade Mag.mat. pasniedzēja Blakus darba vieta LR Ārlietu ministrija 
16. Ineta Tunne Dr.psych. docente Pamata darba vieta — 
17. Viesturs Zanders Dr.philol. asoc. prof. Pamata darba vieta — 
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Mācībspēku Curriculum Vitae 
Dr.oec. Sandis Babris 
Dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 
Dzimšanas gads: 1977  
Izglītība: 2003. – 2007.  LU, Ekonomikas un vadības fakultāte; doktorantūras 

programmas apguve un promocijas darba izstrāde 
Uzņēmējdarbības vadībā  

 2000. – 2002.  LU; EVF. Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā; 
specialitāte: tirgvedības pētīšana 

 1996. – 2000.  LU; EVF. Bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā; 
specialitāte: ražošanas vadība 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
 2007.  Ekonomikas doktora grāds Uzņēmējdarbības vadībā 
 2007.  Docenta akadēmiskais nosaukums. 
Nodarbošanās: 
 2007. – šobrīd AS „SEB banka” biznesa procesu attīstības vadītājs. No 

2010 – Riska programmas vadītājs Baltijas valstīs 
 2006. – 2007. SIA „DHL Latvia” tirdzniecības un mārketinga nodaļas 

vadītājs 
 2003. – šobrīd LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Vadībzinību 

katedras lektors. No 2007 – docents. No 2010 – 
Vadībzinību katedras vadītāja p.i. 

 2002. – 2006. AS “Latvenergo” mārketinga komunikāciju daļas vadītājs 
 2000. – 2002. AS “Sirowa Rīga” mārketinga speciālists un tirdzniecības 

pārstāvju vadītājs 
 1988. – 2000. AS “Rīgas Piena Kombināts” tirdzniecības pārstāvju 

vadītājs 
Svešvalodas: 
 Angļu un krievu valoda (nedaudz vācu valoda) 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Babris S. Intelektuālā kapitāla būtība un loma mūsdienu organizācijā. No: Latvijas Universitātes 

Raksti. Vadības zinātne. Latvijas Universitāte. 674.sēj. Rīga : Latvijas Universitāte, 2004, 90.-
101.lpp. ISSN 1407-2157. 

2. Babris, S. Intelektuālo darbinieku vērtējums par esošo vadīšanas praksi Latvijā. No: Latvijas 
Universitātes Raksti. Vadības zinātne. Latvijas Universitāte. 706.sēj. Rīga : Latvijas Universitāte, 
2006, 156.-173.lpp. ISSN 1407-2157. 

3. Babris S. Mārketinga komunikācijas izmaiņas elektroenerģijas tirgus liberalizācijas aspektā. No: LU 
un VAS “Latvenergo” starptautiskās zinātniskās konferences “Enerģētika, tautsaimniecība un vide 
Baltijas jūras reģionā” raksti. Rīga : Latvijas Universitāte un VAS „Latvenergo”, 2005, 62.-70.lpp.  

4. Babris S. Profesionālo pakalpojumu uzņēmumu vadīšanas īpatnības. No: Latvijas Universitātes 
Raksti. Ekonomika un vadības zinātne. Latvijas Universitāte. 677.sēj. Rīga : Latvijas Universitāte, 
2004, 16.-25.lpp. ISSN 1407-2157. 

5. Babris S., Griņevičs D. Taupīgās vadīšanas principi un to izmatošanas iespējas Latvijā (iesniegts 
publicēšanai Latvijas Universitātes Rakstiem 2010. gadā) 

6. Kočanova R., Babris S. Sustainability and its development in Latvia (iesniegts publicēšanai 
N. Kopernika universitātes (Polija) zinātnisko rakstu krājumam 2010. gadā) 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 4 
Konferenču tēzes 7 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 2010. ERAF projekts „Procesu pārvaldības programm-sistēmu 

būves tehnoloģija un tās atbalsta rīki” 
 2006. LU akadēmiskās attīstības projekts 
Akadēmiskie kursi: 
Bakalaura programmā: 
• Vadības teorija A daļa 4 kp 
• Vadīšanas teorija B daļa 2 kp 
Maģistra programmā: 
• Vadības teorija A daļa 2 kp 
• Efektivitātes vadīšana organizācijās A daļa 4 kp 

2010. gada 10. decembris 
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Dr.oec., prof. Inta Brūna 
Dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1957  
Izglītība: 1980. – 1985.  Aspirantūra Maskavas valsts universitātes Ekonomikas 

fakultātes Ekonomikas – matemātisko metožu katedrā 
 1975. – 1980.  Studijas Latvijas Universitātē, Ekonomikas fakultātē 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
 2003.  Profesora akadēmiskais nosaukums 
 1998.  Asociētā profesora akadēmiskais nosaukums 
 1995. Docenta akadēmiskais nosaukums 
 1992. Ekonomikas doktore (Dr.oec.) 
 1985. Ekonomikas zinātņu kandidāte 
Nodarbošanās: 
 2008. – šobrīd LU EVF Grāmatvedības un audita katedras vadītāja 
 2004. – 2008. Latvijas Universitātes Grāmatvedības institūta direktore 
 2003. – šobrīd Profesore Latvijas Universitātes Grāmatvedības un audita 

katedrā 
 1998. – 2003. Asociētā profesore Latvijas Universitātes Grāmatvedības 

institūtā 
 1995. – 1998. Docente Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātes 

Grāmatvedības katedrā 
 1987. – 1995. Vecākā pasniedzēja Latvijas Universitātes Ekonomikas 

fakultātes Grāmatvedības katedrā 
 1985. – 1986. Vecākā zinātniskā līdzstrādniece LPSR ZPPL institūtā 
Svešvalodas: 
 Angļu, krievu, vācu. 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Brūna I., Šneidere R. Problems of the internal audit in Latvia . International Scientific conference 

„From Crisis to Prosperity – Challenges for Government and Business”, 27 – 29.05.2010, Opatia 
2. Brūna I., Šneidere R. Solutions of Insolvency Problems in Latvia.  Proceedings of International 

Scientific conference „Finance and Accounting: Theory and Practice, Development and Trends”, 
2009. Riga, 55.-69.p. 

3. Brūna I., Šneidere R. Issues of equity capital accounting and valuation in private capital companies. 
International conference “Accounting and Performance Management Perspectives in Business and 
Public Sector Organisations” 7-9.05.2009., Tartu. 

4. Brūna I., Mietule I. Cilvēkresursu un cilvēkkapitāla uzskaite finanšu grāmatvedībā. Opportunities and 
Challenges of National Economic Development. Proceedings of the international conference April 17, 
2008. Rēzekne, 2008. 105.- 117.lpp. 

5. Ābika L. Brūna I., Būmane I., Kasale M. Praktisko darbu uzdevumi grāmatvedības teorijā 
(2.papildinātais izdevums). R.: SIA „Izglītības soļi”, 2008., 92 lpp. 

6. Brūna I., Millere I. The Development of Accounting System in Latvia since the Regaining of 
Independence and the Impact of Globalization on it. CD (ISSN 1822-6515) International scientific 
conference „Economics and Management -2007” 19 – 20 April 2007, Kaunas. 7 p. 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu 
krājumos 

43 

Mācību grāmatas un mācību līdzekļi 16 
Konferenču tēzes 14 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 1998. – šobrīd Pētnieciskās darbības virziens – vadības kontroles 

metožu izvēle un pielietojums atsevišķās uzņēmuma 
darbības jomās. Pētījumi tiek veikti sadarbībā ar dažādu 
nozaru uzņēmumiem profesionālo asociāciju ietvaros 

Akadēmiskie kursi: 
Bakalaura programmā: 
• Grāmatvedības teorija  A daļa 4 kp 
• Finanšu grāmatvedība  B daļa 4 kp 
Maģistra programmā: 
• Izmaksu uzskaite un finansēšana  A daļa 4 kp 
• Iekšējais audits  B daļa 2 kp 
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• Uzņēmuma finanšu vadība un 
saimnieciskās darbības uzskaite  

A daļa 4 kp 

Profesionālo studiju programmā: 
• Grāmatvedības teorija A daļa 4 kp 
• Finanšu grāmatvedība I un II  A daļa 8 kp 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
 Latvijas Universitātes Senāta locekle. 
 Latvijas Universitātes Ekonomikas promocijas padomes eksperte 
 Latvijas Universitātes Ekonomikas doktorantūras padomes locekle 
 Latvijas Universitātes profesoru padomes “Ekonomika, vadības zinātne” locekle 
 Latvijas Universitātes Rakstu sērijas “Vadības zinātne” redkolēģijas locekle 
 Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes domniece 
 Latvijas Grāmatvežu asociācijas biedre 

2010. gada 10. decembris 

____________________  
Paraksts 
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Dr.philol. Baiba Holma 
Dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1967  
Izglītība: 1991. – 1993. Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas katedra; 

studijas doktorantūrā 
 1985. – 1989. Latvijas Valsts universitāte; Filoloģijas fakultāte, 

Bibliotēkzinātnes un bibliogrāfijas katedra; specialitāte: 
bibliotekārs, bibliogrāfs  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
 2006. Docenta akadēmiskais nosaukums 
 2005. Filoloģijas doktors bibliotēkzinātnē (Dr.Philol.) 
 1994. Sociālo zinātņu maģistrs Bibliotēkzinātnē un informācijā 

(M.Sci.Soc.) 
Nodarbošanās: 
 2006. – šobrīd Nodaļas vadītāja, docente, Latvijas Universitāte, Sociālo 

zinātņu fakultāte, Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa 
 2005. – 2006. Nodaļas vadītāja p.i., docente, Latvijas Universitāte, 

Sociālo zinātņu fakultāte, Bibliotēkzinātnes un 
informācijas nodaļa  

 2002. – 2005. Lektore, Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, 
Bibliotēkzinātnes un informācijas nodaļa 

 1995. – 2002. Lektore, Latvijas Universitāte, Filoloģijas fakultāte, 
Bibliotēkzinātnes un informācijas nodaļa 

 1991. – 1995. Asistente, Latvijas Universitāte, Filoloģijas fakultāte, 
Bibliotēkzinātnes un bibliogrāfijas katedra 

 1989. – 1991. Galvenā bibliotekāre, Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes Fundamentālā bibliotēka 

Svešvalodas: 
 Krievu, angļu valoda. 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Holma B. Daži informācijas intelektuālās pieejamības aspekti globālās informācijas telpas kontekstā. 

No: Expanding borders : Communities and identities: Proceedings of international conference, Riga, 
9-12 November 2005. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2006, 440.-452.lpp. ISBN 9984-783-86-3. 

2. Holma B. Funkcionālā pieeja dokumenta priekšmetam : vai tā maina piekļuvi informācijai? No: 
Uncertain transformations – new domestic and international challenges : Proceedings of the 
international conference, Riga, 9-11 November 2006. Riga : LU Akadēmiskais apgāds, 2007, 179.-
192.lpp. ISBN 9984-802-58-2. 

3. Holma B. The importance of semantic relationships in knowledge organization. In: Knowledge and 
change : Proceedings of the 12th Nordic conference for information and documentation, 1–3 
September 2004. Aalborg : Royal School of Library and Information Science, 2004, p.26-34. ISSN 
0902-2848. 

4. Holma B. Indeksēšana kā teksta satura atklāšanas metode informācijas meklēšanas sistēmās. No: 
Latvijas Universitātes Raksti. Bibliotēka un sabiedrība, 3. Latvijas Universitāte. 646.sēj. Rīga : LU, 
2002, 134.-143.lpp. ISSN 1407-2157. 

5. Holma B. Linguistic aspects of knowledge organization in information retrieval systems [online]. In: 
Selecting theoretical frameworks for doctoral research projects, Vilnius University, 22-25 November 
2001. Vilnius, 2001, 10 p. Available: http://www.kf.vu.lt/wordis  

6. Holma B. The reference system of relational semantics in knowledge organization systems. In:  The 
human dimension of knowledge organization : 7th ISKO-Spain Conference. Barcelona : Universitat 
de Barcelona, Department de Biblioteconomia i Documentacio, 2005, p.296-308. 

7. Holma B. Semantikas izpratnes nozīme zināšanu organizācijā : formālā un funkcionālā pieeja. No: 
Platforma 3 : Latvijas Universitātes filoloģijas, mākslas (teātra un mūzikas) zinātnes un 
bibliotēkzinātnes doktorantu rakstu krāj. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2007, 200.-216.lpp. ISBN 
9984-802-72-8. 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu 
krājumos 

9 

Konferenču tēzes 4 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 1991. – šobrīd Semantika un tekstu apstrāde; tematiskā informācijas 

meklēšana 
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Akadēmiskie kursi: 
Bakalaura programmā: 
• Zināšanu organizēšana A daļa 2 kp 
• Ievads informācijas zinātnē A daļa 4 kp 
• Informācijas avoti un informācijas 

meklēšana 
A daļa 2 kp 

• Informācijas dienesti un centri B daļa 2 kp 
Maģistra programmā: 
• Informācijas meklējumvalodas A daļa 2 kp 
• Informācijas zinātne A daļa 2 kp 
• Informācijas zinātnes un 

bibliotēkzinātnes teorijas 
A daļa 2 kp 

• Informācijas meklēšanas un izguves 
teorijas 

B daļa 2 kp 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
2010. – šobrīd Valsts pētījumu programma Nr. 3 “Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, 

kultūra un cilvēkdrošība)”; projekta „Nacionālā identitāte un komunikācija” 
apakšprojekta “Nacionālā identitāte digitālā vidē” vadītājs, Latvijas Universitātes 
Sociālo un politisko pētījumu institūts (SPPI); (līguma Nr. 2010.10-4/VPP-3/3; LU 
reģ. Nr. ZD 2010/26463) 

2009. „Pašvaldību publiskās bibliotēkas: vērtība, uzticēšanās un apmierinātība ar 
pakalpojumiem”, Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūts 
(SPPI) (darba grupas dalībniece) 

2005. marts – 2005. 
oktobris 

Darba grupas vadītāja koncepcijas “Vienota autoritatīvo ierakstu izveides 
sistēma Latvijas bibliotēkām” izstrādei 

2004. augusts – 
2004.  decembris 

Bibliotēku darbinieku un lietotāju apmācību programmas izstrādes darba grupas 
locekle 

2003. – šobrīd LU SZF Domes locekle 
2002. – 2003. Dalība projektā DELOS (A network of excellence on Digital Libraries) (Eiropas 

Savienība). (IST 99-12262; LU projekta Nr. 2003/1985). Noorganizēts seminārs 
Latvijas bibliotēku, muzeju un arhīvu speciālistiem - “Metadati digitālajās 
bibliotēkās” (2003. g. 16. aprīlis) projekta DELOS ietvaros 

2001. – 2002. Darbs projektā DELCIS (Distance Education for Librarians) - tālmācība 
bibliotekāriem, kursa “Interneta papildiespējas”izstrāde 

1998. – 2002.  Projekta “Informācijas meklēšanas tezaura izstrāde bibliotēkzinātnē” darba 
grupas locekle 

1999. – šobrīd Lektore LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas Bibliotēku darbinieku 
tālākizglītības centrā 

1998. – šobrīd ISKO (International Society for Knowledge Organization) biedre 

2010. gada 10. decembris 

____________________  
Paraksts 
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Dr.hist. Aleksandrs Ivanovs 
Dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1964.  
Izglītība: 1987. – 1991. Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filozofijas 

fakultāte; aspirantūras programmas apguve un promocijas 
darba izstrāde 

 1981. – 1986. Maskavas Valsts vēstures arhīvu institūts; Arhīvniecības 
fakultāte; specialitāte: vēsturnieks, arhīvists 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
 2007. Profesora akadēmiskais nosaukums (vēstures nozares 

historiogrāfijas un vēstures palīgzinātņu apakšnozarē) 
 2003. Asociētā profesora akadēmiskais nosaukums (vēstures 

nozares Latvijas vēstures apakšnozarē) 
 1996. Docenta akadēmiskais nosaukums 
 1993. Vēstures doktora grāds 
Nodarbošanās: 
 2007. – šobrīd  Daugavpils Universitātes Latgales Pētniecības institūta 

profesors 
 2003. – 2007. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Vēstures 

katedras asociētais profesors 
 1996. – 2003. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Vēstures 

katedras docents 
 1996. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Humanitārās 

fakultātes Vēstures katedras lektors 
 1987. – 1991. Daugavpils Pedagoģiskā institūta Politiskās teorijas un 

vēstures katedras vecākais laborants 
 1986. – 1987. Daugavpils Valsts zonālais arhīvs, arhīvists 
Svešvalodas: 
 Krievu, angļu valoda. 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Ivanovs A. Arheogrāfija, avotu mācība un vēstures speciālās zinātnes jaunāko laiku Latvijas vēstures 

izpētē. Latvijas Vēsture, 2007, Nr. 2(66), 15.–28.lpp. ISSN 1407-0022. 
2. Ivanovs A. Historiografie des Holocaust in Lettland. In: 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. 

3. Ivanovs A. Historiography of Latgale within the Context of Political and Ethnic History of the Region. 
[Šiauliai.] Acta Humanitarica Universitatis Saulensis. V. 9 (2009). Pp. 72–86. ISSN 1822-7309. 

4. 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. 

5. Ivanovs A. Latvijas vēsture 20. gadsimta 60. gados – 80. gadu vidū: izpētes gaita un rezultāti 
(historiogrāfisks apskats). No: Baltijas reģiona vēsture 20. gadsimta 40.–80. gados (Latvijas 
Vēsturnieku komisijas raksti, 24. sēj.). Rīga, 2009. 188.–241. lpp. ISBN 978-9984-824-09-3. 

6. Ivanovs A. Padomju politika Latvijā 20. gadsimta 50. gadu otrajā pusē – 80. gadu vidū : izpētes gaita, 
rezultāti un turpmākā perspektīva (historiogrāfisks apskats). No: Latvijas vēsture 20. gadsimta 40.–
90. gados. Rīga, 2007, 305.–355.lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti; 21. sēj.). 

7. Ivanovs A. Sovietization of Latvian Historiography 1944–1959: Overview. In: The Hidden and 
forbidden history of Latvia under Soviet and Nazi Occupations 1940–1991. Rīga, 2005, p.256-270, 
349-356. (Symposium of the Commission of the Historians of Latvia; Vol. 14). ISBN 9984-601-92-7. 

8. Ivanovs A. Zespół dokumentów “Moscowitica–Ruthenica” w Łotewskim Państwowym Archiwum 
Historycznym. Zapiski Historyczne (Poświęcone historii Pomorza i krajów Bałtyckich). Toruń, 2006, 
tom LXXI, zeszyt 2-3, S.125–143. ISSN 0044-1791. 

9. Ivanovs A., Kuzņecovs A. Dinaburga Krievijas Valsts seno aktu arhīva dokumentos (1656–1666). 1. 
un 2. daļa. Daugavpils, 2002. 199, 198 lpp. ISBN 9984-14-161-6. 

10. Ivanovs A., Kuzņecovs A. Smoļenskas–Rīgas aktis: 13.gs.–14.gs. pirmā puse: Kompleksa 
Moscowitica – Ruthenica dokumenti par Smoļenskas un Rīgas attiecībām. [Rīga]: LVVA; Latvijas 
Arhīvistu biedrība; DU LPI, 2009. 768 lpp., ill. (Žurnāla „Latvijas Arhīvi” pielikums, Sērija „Vēstures 
Avoti”, 6. sēj.). ISBN 978-9984-39-894-5. 
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11. Ivanovs A., Varfolomeyev A. Editing and exploratory analysis of medieval documents by means of 
XML technologies: The case of the documentary source complex Moscowitica–Ruthenica. In: 
Humanities, Computers and Cultural Heritage. Amsterdam, 2005, p.155–160. ISBN 9-06984-456-7. 

12. Иванов А.С. Актовые источники об отношениях смоленского княжества с Готландом в первой 
половине XIII в. В кн.: Балтия в контексте Северного пространства. От Средневековья до 40-х 
годов XX века. Москва, 2009. С. 55-83. ISBN 978-5-94067-292-0. 

13. 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: Сб. статей памяти 
академика Л. В. Черепнина / Институт всеобщей истории Российской академии наук. Москва, 
2010. (Studia philologica). С. 97-105. ISSN 1726-135X, ISBN 978-5-9551-0417-1. 

14. Иванов А., Варфоломеев А. Технология XML как инструмент компьютерного 
источниковедения. В кн.: Круг идей : Алгоритмы и технологии исторической информатики. 
Москва; Барнаул, 2005, c.241–281. ISBN 5-7904-0425-1. 

Monogrāfijas 4 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu 
krājumos 

71 

Konferenču tēzes 19 
Mācību līdzekļi un metodiski raksti 6 
Recenzijas 
 

6 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 2003. – 2009. Līgumi ar Latvijas Vēsturnieku komisiju par historiogrāfisko 

pētījumu izstrādi un publicēšanu krājumos „Latvijas 
Vēsturnieku komisijas raksti” (9., 13., 14., 16., 17., 19., 20., 
21., 24., 25. sēj.). 

 2003. – šobrīd Valsts Kultūrkapitāla fonda un Latvijas Valsts vēstures 
arhīva atbalstītais projekts “Moscowitica–Ruthenica Latvijas 
Valsts vēstures arhīvā”. 

 2007. – 2008. Piedalīšanās IZM projektu (5-8/08.15) īstenošanā. 
Akadēmiskie kursi: 
Bakalaura programmā „Vēsture” (Daugavpils Universitāte): 
• Avotu mācība A daļa 4 kp 
• Ievads historiogrāfijā A daļa 4 kp 
• Vēstures novadpētniecība B daļa 2 kp 
Maģistra programmā „Vēsture” (Daugavpils Universitāte): 
• Arheogrāfijas pamati A daļa 2 kp 
• Arhīvistikas pamati A daļa 2 kp 
• Reģionālisma problēma vēsturē A daļa 4 kp 
• 19. – 20. gs. historiogrāfija A daļa 2 kp 
Profesionālā maģistra programmā „Arhīvniecība” (Rēzeknes Augstskola): 
• Arhīvzinātne A daļa 3 kp 
• Arheogrāfija A daļa 2 kp 
Profesionālā maģistra studiju programmā „Dokumentu un arhīvu pārvaldība” (LU)  
• Arhīvzinātne un dokumentoloģija A daļa 4 kp 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
2007. – šobrīd Žurnāla „Latvijas Arhīvi” Redakcijas padomes biedrs 
2002. – šobrīd Daugavpils Universitātes žurnāla “Humanitāro Zinātņu Vēstnesis” redkolēģijas 

biedrs 
2005., 2006., 2007. Lekciju lasīšana un pētniecības darba veikšana Fehtas Universitātē (Vācija) 
 Starptautiskās asociācijas “Association for History & Computing” biedrs 

2010. gada 10. decembris 

____________________  
Paraksts 
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Mag. hist. Gatis Karlsons 
Dzīves un darba gājums 

(Curriculum Vitae) 
 

Dzimšanas gads: 1975 
Izglītība:  

2001. – 2005. LU Juridiskā fakultāte (studijas pašlaik pārtrauktas) 
1993. – 1999. LU Vēstures un filozofijas fakultāte, maģistra grāds 

vēsturē. 
Kvalifikācijas celšana: 

2000. Sanktpēterburgas Eiropas Universitāte 
“Arhīvu likumdošana un tās izmantošana arhīvu praksē: 
20.gs. arhīvu komplektēšanas problēmas”; 

2000. Centrāleiropas Universitāte Budapeštā 
“Informācijas un arhīvu pieejamība”. 

Nodarbošanās: 
2007. – šobrīd Valsts arhīvu ģenerāldirektora vietnieks 
2010. – šobrīd Starptautiskās arhīvu padome: Universitāšu un zinātnes 

institūciju arhīvu sekcijas priekšsēdētāja vietnieks 
 
 
2010. – šobrīd 
2004. – 2009. 

Latvijas standarta 22. tehniskās komiteja „Muzeju, arhīvu 
un bibliotēku darbs”:  

- priekšsēdētājs; 
- priekšsēdētāja vietnieks. 

 
2010. – šobrīd 
 
2003. – 2007. 

Latvijas Universitāte:  
- Pasniedzējs dokumentu un arhīvu pārvaldībā 

Sociālo zinātņu fakultātē; 
- Lietvedības departamenta (Kanceleja, Arhīvs, 

Juridiskā nodaļa) direktors. 
1999. – 2003. Latvijas Valsts arhīvs:  

- vecākais eksperts, sektora vadītājs Iestāžu arhīvu 
un lietvedības daļā; 

- Arhīvniecības stratēģijas un attīstības daļas 
vadītājs. 

1997. – 1998. Turaidas muzejrezervāts – galvenais speciālists. 
Svešvalodas: 
 Krievu, angļu, vācu, latīņu valoda. 

 
Konferenču plenārsēžu vadīšana:
2010. Discussion Dealing with the Analogue Audiovisual Collections in the National Archives of the 

Baltic Countries: Back to analogue: preserving audiovisual resources for digitisation and posterity. 
BAAC Annual Conference 2010, Riga 

2010. Session: Martin Franc: From Personal Files to Biographies and Grainne Loughran: Archiving the 
Arts: Conference Archival Traditions and Practice: Prague 

2007. Session 1 of the Seminar Sharing information and resources: cooperation of museums, archives 
and libraries in the field of standardization , Riga 

2006. Assessment in Academic Archives: Seminar Shared Concerns and Responsibility for University 
Records and Archives, Reykjavik, Iceland 

2005. The Continuum of Care: Recordkeeping at Universities: SUV Annual Seminar, Michigan State 
University 

Konferenču referāti, tēzes: 
2008. Arovelius R., Domalanus A., Dzivoki J. Karlsons G., Krajewska H. New Scientific and University 

Archives in European Union. New problems or new possibilities? International Archives Congress 
on Archives. Kuala Lumpur 2008. 
Available: http://www.kualalumpur2008.ica.org/en/sessions/new-scientific-and-university-archives-
european-union-new-problems-or-new-possibilities 

2007. Karlsons G. Adopting standards related to records management : Latvian experience [online]. 
Seminar Sharing information and resources : cooperation of museums, archives and libraries in 
the field of standardization. Riga, 2007. Available: http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/konferencu-
materiali/20070420/gatis_karlsons.pdf  

2007. Markvarts R., Gudakovska I., Karlsons G. The University of Latvia ETD program : a case study of 
local practice [online]. 10th International symposium on electronic theses and dissertations. 
Uppsala (Sweden), 2007. Available: http://hdl.handle.net/2340/697  
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2007. Belovari S., Karlsons G., Mikati S., Mikoletzky J., Velloso de Olivera L.M. University / science 

archives across nations [online]. In: Conference “Archives, records and the user”. Dundee 
(Scotland), 2007. Available: 
http://www.dundee.ac.uk/archives/SUV2007/papers/Belovari_Sasanne.pdf  

2006. Karlsons G., Gudakovska I. Providing online access to students’ dissertations : shared 
responsibility concerns [online]. Seminar “Shared concerns and responsibility for university 
records and archives”. Reykjavik, 2006. Available: 
http://www2.hi.is/page/ICA/SUV_Draft%20Program  

Publikācijas Latvijas Zinātnes padomes atzītajos izdevumos: 
2003. Karlsons G. Latviešu jūrnieki : profesiju aizlieguma veidošanās piemērs. No: Latvijas vēsturnieku 

komisijas raksti. 9. sēj. Rīga, 2003, 119.-138.lpp. 
Publikācijas starptautiski atzītos citējamajos izdevumos: 
2007. Gaumiga R., Karlsons G., Uzāre D., Ojaveer H. Gulf of Riga (Baltic Sea) fisheries in the late 17th 

century. Fishesries Research, 2007, Vol.87, Iss.2-3, p.120-125. 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu 
krājumos 

2 

Konferenču tēzes 5 
 
Profesionālā darbība (nozīmīgākie rezultāti) 
Piedalīšanās darba grupās, projektos: 
2010. Projekta vadītājs Starptautiskās arhīvu padomes finansētais projekts P SUV 

2010 „Studējošo dokumentu izvērtēšana un dispozīcija” 
2010. Adaptācijas vadītājs LVS ISO ISO/TR 26122:2008 Darba procesu analīze 
2008. Atbildīgais par tulkojumu, 

terminoloģiju 
Dalība Starptautiskā standarta „ISO 23081-2 Dokumentu 
metadati” izstrādē. 

2007. Recenzents  Starptautiskais standarts ISO 23081-1 Dokumentu metadati 
2005. Izstrādes vadītājs Profesiju standarti „Dokumentu sistēmu vadītājs” un 

„Arhīvists” 
2005. Adaptācijas vadītājs Starptautiskais standarts ISO 15489: 1, 2 Dokumentu 

pārvaldība 
2004. Darba grupas loceklis Starptautiskā standarta LVS ISO 5127 „Informācija un 

dokumentācija: vārdnīca” adaptācija par nacionālo 
standartu 

2002. Darba grupas loceklis Ministru kabineta 02.03.2004. noteikumi Nr. 117 “Noteikumi 
par elektronisko dokumentu izvērtēšanas veidu un 
nodošanu valsts arhīvam glabāšanā” 
 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
2003. – šobrīd Starptautiskās arhīvu padomes biedrs, Izglītības sekcijas 

un Profesionālo organizāciju sekcijas loceklis, Universitāšu 
un zinātnes institūciju arhīvu sekcijas loceklis, no 2006. 
gada sekcijas valdes loceklis, no 2010. gada – 
priekšsēdētāja vietnieks. 

2000. – šobrīd Latvijas arhīvistu biedrības biedrs, kopš 2006. gada – 
Valdes priekšsēdētāja vietnieks. 

2010. gada 10. decembris 

____________________ 
Paraksts 
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Dr.philol. Līga Krūmiņa 
Dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1963  
Izglītība: 1998. – 2005. Latvijas Universitāte, Filoloģijas fakultāte; 

doktorantūras programmas apguve un promocijas 
darba izstrāde 

 1982. – 1988. Latvijas Valsts universitāte; Filoloģijas fakultāte, 
Latviešu valodas un literatūras nodaļa; specialitāte: 
filologs, latviešu valodas un literatūras pasniedzējs 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
 2006. Docenta akadēmiskais nosaukums 
 2005. Filoloģijas doktora grāds Komunikācijas zinātnes 

nozarē Bibliotēkzinātnes apakšnozarē 
Nodarbošanās: 
 2009. – šobrīd Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

maģistra studiju programmas „Dokumentu un arhīvu 
pārvaldība” direktore 

 2006. – šobrīd  LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un 
bibliotēku studiju nodaļas docente 

 2005. – 2006. LU Sociālo zinātņu fakultātes Bibliotēkzinātnes un 
informācijas zinātnes nodaļas lektore 

 1992. – 2005. Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas Zinātniskās 
bibliogrāfijas nodaļas vadītāja 

 1991. – 1992. Latvijas Zinātņu akadēmijas Fundamentālās 
bibliotēkas Zinātniskās bibliogrāfijas nodaļas 
redaktore 

 1988. – 1991. Latvijas Zinātņu akadēmijas izdevniecības “Zinātne” 
redaktore 

Svešvalodas: 
 Krievu, angļu, vācu valoda. 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Krūmiņa L. Grāmata kā kultūras un sociālās vides fenomens. No: Latvijas Universitātes Raksti. 

Bibliotēka un sabiedrība, 3. Latvijas Universitāte. 646.sēj. Rīga : LU, 2002. 6.–26.lpp. ISSN 
1407-2157. 

2. Krūmiņa L. Kārlis Egle latviešu bibliogrāfijas vēsturē. No: Personība. Informācijas telpa : 
Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas 60 
gadu jubilejai veltīta starptautiska konference, Rīga, 2007.g. 11.-12.okt. [kompaktdisks] : 
konferences referāti. Red. B.Sporāne, V.Zanders u.c. [Rīga] : LU SZF IBSN, 2007. ISBN 978-
9984-39-348-3. 

3. Krūmiņa L. Latviešu grāmatu kalendāri Latvijas kultūras vēsturē. No: Latvijas Universitātes 
Raksti. Bibliotēkzinātne : Bibliotēka un sabiedrība. Latvijas Universitāte. 699.sēj. Rīga : 
[Latvijas Universitātes apgāds], 2006, 263.-300.lpp. ISSN 1407-2157. 

4. Krūmiņa L. Latviešu kalendāri, 1758-1919: bibliografēšanas metodika un kultūrvēsturisks 
raksturojums = Latvian calendars, 1758-1919: methodology of the bibliographic description and 
cultural and historical characterization = Латышские календари, 1758-1919: методика 
библиографирования и культурно-историческая характеристика : promocijas darba 
kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai komunikāciju zinātnes nozarē, 
bibliotēkzinātnes apakšnozarē. Rīga : Latvijas Universitāte, 2005. 64 lpp. 

5. Krūmiņa L. The database of Latvian calendars, 1750 to 1919 : an important component of the 
national bibliography. In: Slavic & East European Information Resources, 2002, Vol. 3, Nr. 2/3, 
p.135–140. ISSN 1522-8886. 

6. Krūmiņa, L., Paršova L. Multilevel system of information literacy education in Latvia : case 
study. BOBCATSSS2010: International conference "Bridging the digital divide - libraries 
providing access for all". 25-26 January, Parma (Italy). 2010. Available: http://dspace-
unipr.cilea.it/handle/1889/1228 

7. Krūmiņa, L., Sporāne, B. Responsibility in information transfer. In: Latvia: Human development 
report (2008/2009): Accountability and responsibility. Eds. Juris Rozenvalds, Ivars Ijabs. 2009 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu 
krājumos 

6 

Konferenču tēzes 4 
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Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 2010. – šobrīd Valsts pētījumu programma Nr. 3 “Nacionālā identitāte 

(valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)”; 
projekta „Nacionālā identitāte un komunikācija” apakš-
projekta “Nacionālā identitāte digitālā vidē” dalībniece, 
SPPI (LU reģ. Nr. ZD 2010/26463) 

 2008. – 2009. LU pētniecības projekts „Latvija. Pārskats par tautas 
attīstību 2008./2009. Atbildīgums” 

 2007. LU pētniecības projekts (LU 2007/ZI2-07) : 
LU Bibliotēkas “E-bibliotēkas attīstības stratēģija” 

 2007. Pētnieciskais darbs “Stabilie digitālo objektu 
identifikatori: DOI, Handle, URN” Šveices Federālās 
tehnoloģiskās augstskolas bibliotēkā Cīrihē, Šveicē 

 2001. Pētnieciskais darbs “Agrīnie latviešu iespieddarbi Britu 
bibliotēkas fondos, 16. gs. – 1919” Britu bibliotēkā 
Londonā, Lielbritānijā (zinātnieku apmaiņas līgums 
starp Latvijas Zinātņu akadēmiju un Britu akadēmiju) 

 1999. Pētnieciskais darbs “Latviešu un britu kalendāri, 1760–
1919” Britu bibliotēkā Londonā, Lielbritānijā (zinātnieku 
apmaiņas līgums starp Latvijas Zinātņu akadēmiju un 
Britu akadēmiju) 

Akadēmiskie kursi: 
Bakalaura programmā: 
• WWW lapu veidošanas pamati A daļa 4 kp 
• Digitālās bibliotēkas un repozitāriji A daļa 4 kp 
• Nozaru informācijas avoti: sociālās un 

humanitārās zinātnes 
B daļa 2 kp 

• Datu bāžu veidošanas pamati B daļa 4 kp 
• Elektroniskā izdevējdarbība B daļa 2 kp 
Akadēmiskā maģistra programmā: 
• Digitālās bibliotēkas B daļa 2 kp 
• Tīmekļa sistēmu veidošana un 

pārvaldība 
B daļa 4 kp 

Profesionālā maģistra programmā: 
• Dokumentu sistēma B daļa 4 kp 
• Digitālie arhīvi B daļa 2 kp 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
2010. – šobrīd LU Sociālo zinātņu fakultātes Domes locekle 
2009. – šobrīd Promocijas darbu izstrādes vadīšana (A.Grēniņa) 
2009. – 2010. ECDL (European Computer Driving Licence) sertifikāts (7 moduļi; Baltijas 

Datoru akadēmija) 
2009. Vieslekcijas Jagellonian University (16.04.-23.04.2009, Krakova, Polija) 

Erasmus programmas Docētāju mobilitātes ietvaros 
2007. – 2010. Latvijas Universitātes Senāta senatore 
2007. – šobrīd Promocijas darbu recenzēšana: Gerkena V. “Mūsdienu bibliotekārās apkal-

pošanas pamattendences” (2007); Mūze B. „Bibliotēku elektroniskie katalogi un 
to kvalitāte” (2007); Cīrule S. „Mūsdienu publiskā bibliotēka Latvijas pagastos” 
(2009) 

2004. – šobrīd Bibliotēku akreditācijas komisijas Augstskolu, zinātnisko un speciālo bibliotēku 
akreditācijas apakškomisijas locekle 

2004. – šobrīd NORSLIS (Ziemeļvalstu pētniecības skola bibliotēku un informācijas zinātnēs) 
valdes locekle (2007.-2008. – NORSLIS Publisko bibliotēku izpētes komisijas 
locekle) 

2004., 2010. Organizācijas komitejas locekle (2010.g. vadītāja), NORSLIS (Ziemeļvalstu 
pētniecības skola informācijas zinātnē) doktorantu semināri, Rīga 

2003. – 2004. Projekta vadītāja un atbildīgā redaktore, Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts 
„Latviešu kalendāri, 1758–1919 : bibliogrāfiskais rādītājs 3 daļās” 

1995. – 2005. Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas Bibliogrāfijas komisijas locekle 
(2000.-2002. – Bibliogrāfijas komisijas priekšsēdētāja) 

2010. gada 10. decembris 
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Dr.philol. Baiba Mūze 
Dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1955  
Izglītība: 2001. – 2005. Latvijas Universitāte, Filoloģijas fakultāte, Komunikācijas 

zinātnes Bibliotēkzinātnes apakšnozares doktorantūra 
 2002. – 2003. Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, 

Kurss doktorantiem "Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas 
un prakse" 

 1996. – 1997. Latvijas Universitāte, Filoloģijas fakultāte, Sociālo zinātņu 
maģistre bibliotēkzinātnē un informācijā 

 1974. – 1978. Latvijas Universitāte, Filoloģijas fakultāte, Specialitāte - 
bibliotēkzinātne un bibliogrāfija 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
 2007. Filoloģijas doktora grāds Komunikācijas zinātnes nozarē 

Bibliotēkzinātnes apakšnozarē 
Nodarbošanās: 
 2005. – šobrīd Tieto Latvia, SIA; Tirdzniecības un mārketinga vadītāja 
 1997. – 2005 IT ALISE, SIA; Alises grupas Mārketinga vadītāja 
 2002. – šobrīd LU Sociālo zinātņu fakultāte. Informācijas un bibliotēku studiju 

nodaļa; lektore 
 1998. – 2002. LU Filoloģijas fakultāte. Bibliotēkzinātnes un informācijas 

zinātnes nodaļa; lektore 
 1994. – 1997. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūts 

Periodisko izdevumu kārtējās bibliogrāfijas nodaļas vadītāja 
 1982. – 1993. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūts 

Retrospektīvās bibliogrāfijas nodaļas vadītāja 
 1978. – 1982. Latvijas Grāmatu palāta 

Kārtējās bibliogrāfijas nodaļas analītikas sektora vadītāja 
Svešvalodas: 
 Krievu, angļu, vācu valoda. 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūts. Pētījuma „Pašvaldību publiskās bibliotēkas: vērtība, 

uzticēšanās un apmierinātība ar pakalpojumiem” noslēguma ziņojums [tiešsaiste] : pētījums izstrādāts pēc 
valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” pasūtījuma Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda 
līdzfinansētā Latvijas pašvaldību publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” otrā posma ietvaros. 
Autori: Daina Pakalna,  Baiba Holma, Aija Zobena, Aivars Tabūns, Baiba Mūze [u.c.]. Redaktore Baiba Mūze. 
Rīga, 2009. 223 lp. : tab., diagr. Pieejams: http://www.kis.gov.lv/attach/Nosleguma_zinojums 

2. Mūze B. Bibliotēku elektroniskie katalogi un to kvalitāte : promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora 
grāda iegūšanai Komunikāciju zinātnes Bibliotēkzinātnes apakšnozarē. Latvijas Universitāte; zin. vad. prof. 
Baiba Sporāne. Rīga, 2007. 46, [1] lpp. ISBN 978-9984-39-177-9. 

3. Mūze B. Elektroniskie katalogi bibliotēkas kvalitātes sistēmas kontekstā No: Platforma-3 : Latvijas Universitātes 
filoloģijas, mākslas (teātra un mūzikas) zinātnes un bibliotēkzinātnes doktorantu rakstu krājums. [Rīga] : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2007, 189.-199.lpp. ISBN 978-9984-802-72-8. 

4. Mūze B.  Informācijas kvalitatīva organizēšana bibliotēku elektroniskajos katalogos No: Latvijas Universitātes 
raksti. Bibliotēkzinātne : bibliotēka un sabiedrība. Latvijas Universitāte. 699.sēj. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 
2006, 230.-247.lpp. ISBN 9984-783-46-4. ISSN 1407-2157. 

5. Mūze B. Informācijas transformācija zināšanās : ierobežojumi un dilemmas = Information transformation into 
knowledge: limitations and dilemmas. No: Neskaidrās transformācijas – jauni izaicinājumi nacionālā un 
starptautiskā līmenī = Uncertain transformations – new domestic and international challenges : starptaut. konf. 
ziņojumi, Rīga, 2006.g. 9.-11.nov. LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūts (SPPI), 
ASPRI (Advanced Social and Political Research Institute), Stratēģiskās analīzes komisija. [Rīga] : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2007, 234.-243.lpp.  

6. Mūze B. Jauni izaicinājumi Latvijas bibliotēku attālajiem elektroniskajiem katalogiem = New challenges to the 
remote electronic catalogues of libraries in Latvia. No: Platforma-2 : Latvijas Universitātes filoloģijas, mākslas 
(teātra un mūzikas) zinātnes un bibliotēkzinātnes doktorantu rakstu krājums. [Rīga] : Zinātne, [2004], 221.-
229.lpp. ISBN 9984-7672-48. 

7. Mūze B. Krājuma veidošanas un organizēšanas iespējas automatizētā akadēmiskajā bibliotēkā = Potentials of 
collection creation and organization in automated academic library : [referāts starptaut. konf.]. No: Nacionālā 
bibliotēku krājuma veidošana – sabiedrības izglītībai un kultūrai = National policy of the library collection 
development to promote education and culture in society. Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija (LATABA). 
Rīga : [Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija], 2003, 100.-108.lpp. ISBN 9984-538-621. 
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8. Mūze B. Mašīnlasāmā kataloģizācija : ierakstu struktūra un evolūcija. No: Platforma : Latvijas Universitātes 
filoloģijas, mākslas (teātra un mūzikas) zinātnes un bibliotēkzinātnes doktorantu rakstu krājums. Rīga : Zinātne, 
2003, 144.-[151.]lpp. ISBN 9984-698-556. 

9. Mūze B., Pakalna D., Kalniņa I. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces : metodiskais līdzeklis. Atb. par izd. 
B.Mūze; red. A.Turlaja; rec. I.Rozenvalde. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 133 lpp. ISBN 9984-19-765-4. 

10. Mūze B. Union catalogue quality control and evaluation in public libraries. In: Research and innovation: Nordic-
Baltic strategies for library development : Proceedings of the IV Nordic-Baltic library meeting : May 2-3, 2005, 
Liepaja, Latvia. Riga : National Library of Latvia, 2005, p.169-174. ISBN 9984-607-65-8. 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 7 
Konferenču tēzes 23 
Standarti un citi normatīvie dokumenti 10 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
LZP un citu valsts 
finansēto pētījumu 
projektu, programmu 
dalībnieks vai vadītājs  

2010. Valsts pētījumu programma Nr. 3 “Nacionālā identitāte (valoda, 
Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)”; projekta „Nacionālā 
identitāte un komunikācija” apakšprojekts “Nacionālā identitāte 
digitālā vidē” - pētnieks, Latvijas Universitātes Sociālo un politisko 
pētījumu institūts (līguma Nr. 2010.10-4/VPP-3/3; LU reģ. Nr. ZD 
2010/26463) 

 2009 Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūta pētījums 
„Pašvaldību publiskās bibliotēkas: vērtība, uzticēšanās un 
apmierinātība ar pakalpojumiem” (pētījums izstrādāts pēc valsts 
aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” pasūtījuma Latvijas 
valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā Latvijas 
pašvaldību publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” 
otrā posma ietvaros) – fokusa grupu organizatore, noslēguma 
ziņojuma redaktore 

Akadēmiskie kursi: 
Bakalaura programmā: 
• Informācijas organizēšana A daļa 4 kp. 
• Praktikums (datu apstrāde) B daļa 2 kp 
• Informācijas sistēmas A daļa 4 kp 
Maģistra programmā: 
• Kvalitātes vadības sistēma bibliotēkā B daļa 2 kp. 
• Datu apstrādes teorētiskie aspekti A daļa 2 kp 
• Informācijas sistēmu pārvaldība A daļa 4 kp 
• Kvalitātes sistēma arhīvā B daļa  2 kp. 
 
Papildu ziņas par profesionālo darbību: 
2007. – šobrīd Latvijas Zinātņu akadēmijas Bibliotēkzinātnes, bibliogrāfijas, grāmatzinātnes un 

informācijas zinātnes terminoloģijas apakškomisija; komisijas locekle 
2003. – šobrīd Muzeju, arhīvu, bibliotēku standartizācijas tehniskā komiteja; komitejas locekle 
2002. – 2003 Muzeju, arhīvu, bibliotēku standartizācijas tehniskā komiteja; komitejas 

priekšsēdētāja 
2000. – 2001 Bibliotēku darba un bibliogrāfijas standartizācijas tehniskā komiteja; darba grupa 

standarta ISO LVS 690 Bibliogrāfiskās norādes adaptācijai; darba grupas vadītāja 
1999. – 2000. Bibliotēku darba un bibliogrāfijas standartizācijas tehniskā komiteja; darba grupa 

normatīvdokumenta Bibliogrāfiskā apraksta standartu (BA : ISBD) piemērošanas 
noteikumi analītiskajā aprakstā adaptācijai; darba grupas vadītāja 

1999. – 2007. LU Bibliotēku darbinieku tālākizglītības centra un Latvijas Bibliotekāru biedrības 
Bibliogrāfijas sekcijas tālākizglītības kopprojekts “Bibliotēku sistēma Eiropā”; projekta 
vadītāja 

1997. – 2002 Bibliotēku darba un bibliogrāfijas standartizācijas tehniskā komiteja; komitejas 
priekšsēdētāja 

2010. gada 10. decembris 

____________________  
Paraksts 
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Dr.philol. Daina Pakalna 
Dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1959  
Izglītība: 2000. – 2003. Latvijas Universitāte. Filoloģijas fakultāte. 

Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes nodaļa. 
Dr.philol. Bibliotēkzinātnē 

 1998. – 2000. Latvijas Universitāte. Filoloģijas fakultāte. 
Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes nodaļa. 
Maģistra grāds bibliotēkzinātnē un informācijā 

 1978. – 1982. P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte. Filoloģijas 
fakultāte. Kvalifikācija – bibliotekārs - bibliogrāfs 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
 2004. Docenta akadēmiskais nosaukums 
 2003. Filoloģijas doktora grāds Komunikācijas zinātnes nozarē 

Bibliotēkzinātnes apakšnozarē 
Nodarbošanās: 
 2004. – šobrīd  LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku 

studiju nodaļas docente 
 2001. – 2004. LU Sociālo zinātņu fakultātes Bibliotēkzinātnes un 

informācijas zinātnes nodaļas lektore 
 1986. – 2001. RCB Šampētera filiālbibliotēkas lasītāju apkalpošanas 

nodaļas vadītāja 
 1982. – 1986. Sarkandaugavas bērnu bibliotēkas lasītāju apkalpošanas 

nodaļas vadītāja 
Svešvalodas: 
 Krievu, angļu, vācu valoda. 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Pakalna D. Ģimenes un bibliotēkas loma bērna sagatavošanā skolai. No: Latvijas Universitātes 

Raksti. Bibliotēka un sabiedrība: 3. Latvijas Universitāte. 646.sēj. Rīga : Latvijas Universitāte, 2002, 
106.-134.lpp. ISSN 1407-2157. 

2. Pakalna D. Informācijpratība un informācijas kultūra informācijas sabiedrībā. No: Sabiedrība un 
kultūra : rakstu krājums. Liepājas Pedagoģijas akadēmija. Sociālo zinātņu un vadības katedra. 
Liepāja, 2006, 211.-216.lpp. ISSN 1407-6918.  

3. Pakalna D. Teorētiskās bāzes izveide bakalauru darbos (2007. gadā Informācijas un bibliotēku 
studiju nodaļā aizstāvēto darbu analīze). No: Personība. Informācijas telpa : Latvijas Universitātes 
Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas 60 gadu jubilejai veltīta 
starptautiska konference, Rīga, 2007.g. 11.-12.okt. [kompaktdisks] : konferences referāti. Red. 
B.Sporāne, V.Zanders u.c. [Rīga] : LU SZF IBSN, 2007. ISBN 978-9984-39-348-3.  

4. Pakalna, D. Public Libraries in the Information Ecology System of the Local Community (Focus 
Group Interviews with the Information Ecology Mapping – Approbation of the Method and the First 
Results). In: Qualitative and Quantitative Methods in Libraries : Theory and Applications. New 
Jersey : World Scientific Publ., 2010.  pp.157-163. ISBN:   978-981-4299-69-5. 

5. Pakalna D. Recollections of going to the library and reading books in childhood. Orana : Journal of 
School and Childrens Librarianschip, 2003, Vol.39, Nr.2, p.10-16. 

6. Pakalna D. The role of library in the actualisation of creative imagination and cognition concerns of 
preschoolers. In: Informacijos mokslai, 2002, 20 tomas, p. 86-92. 

7. Mūze B., Pakalna D., Kalniņa I. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces : metodiskais līdzeklis. Atb. par 
izd. B.Mūze; red. A.Turlaja; rec. I.Rozenvalde. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 133 lpp. ISBN 
9984-19-765-4. 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 9 
Konferenču tēzes 7 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 2010. Valsts pētījumu programma Nr. 3 “Nacionālā identitāte 

(valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)”; 
projekta „Nacionālā identitāte un komunikācija” 
apakšprojekts “Nacionālā identitāte digitālā vidē” pētnieks, 
Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu 
institūts (līguma Nr. 2010.10-4/VPP-3/3; LU reģ. Nr. ZD 
2010/26463) 
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 2009. Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu 
institūts pētījums „Pašvaldību publiskās bibliotēkas – 
vērtība, uzticēšanās un apmierinātība ar pakalpojumiem” 
pētnieks. 

 2007.  Eksperte „Pētījumā par informācijas komunikāciju 
tehnoloģiju pieejamību un izmantošanu un bibliotēku 
funkcionālo lomu Latvijas sabiedrībā”, kas tiek īstenots 
Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda 
līdzfinansētā Latvijas publisko bibliotēku attīstības 
projekta ietvaros. 

 2005.  Dalība Tautas attīstības pārskata pētījumā Latvija. 
Pārskats par tautas attīstību 2004/2005. Rīcībspēja 
reģionos. 

 2003. Dalība Tautas attīstības pārskata pētījumā Latvija. 
Pārskats par tautas attīstību 2003/2004. Rīcībspēja 
reģionos 

Akadēmiskie kursi: 
Bakalaura programmā: 
Informācijas infrastruktūra un institūcijas A daļa 2 kp 
Ievads studijās un pētniecībā A daļa 2 kp 
Pētniecība informācijas zinātnē A daļa 2 kp 
Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības 
metodes 

A daļa 2 kp 

Lietotāju grupas – bērni un jaunieši B daļa 2 kp 
Novadpētniecības darbs bibliotēkās B daļa 2 kp 
Maģistra programmā: 
Informācijas un bibliotēku normatīvā bāze A daļa 4 kp 
Bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informācijas 
terminoloģija 

B daļa 2 kp 

Pētniecības metodes A daļa 4 kp 
Pētniecības metodes sociālajās zinātnēs A daļa 2 kp 
Institūciju darbības autortiesiskie aspekti B daļa 2 kp 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
2007. – šobrīd Muzeju, arhīvu un bibliotēku darba standartizācijas tehniskā komitejas 

(MABSTK) locekle 
2006. – šobrīd LU SZF Domes locekle 

2010. gada 10. decembris 

____________________  
Paraksts 
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Mag.sci.soc. Anita Rašmane 
Dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1961  
Izglītība: 
 2004. – 2005. Latvijas Universtitāte; Sociālo zinātņu fakultāte; 

Bibliotēkzinību un informācijas zinātnes nodaļa; 
profesionālā maģistra studiju programma informācijas 
zinātnē un bibliotēkzinībās 

 1979. – 1984. Latvijas Valsts universitāte; Fizikas un matemātikas 
fakultāte; specialitāte: lietišķā matemātika 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
 2005. Profesionālā maģistra grāds 
Nodarbošanās: 
 1993. – šobrīd  Latvijas Nacionālā bibliotēka; Bibliogrāfijas institūts; 

Grāmatu bibliogrāfijas nodaļa; sistēmbibliotekāre 
 1982. – 1993. Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts; 

Sabiedrisko zinātņu zinātniskās informācijas centrs; 
ekonomiste, jaunākā zinātniskā līdzstrādniece, pētniece 

Svešvalodas: 
 Krievu, angļu valoda. 

 
Akadēmiskie kursi: 
Bakalaura programmā: 
• Ievads metadatos A daļa 2 kp 
Maģistra programmā: 
• Metadati B daļa 2 kp 
• Informācijas institūciju sadarbība digitālā 

vidē 
B daļa 2 kp 

Profesionālā maģistra programmā: 
• Metadati B daļa 2 kp 
 
Dalība kursos, semināros un konferencēs: 
2009. Izdevniecības “Lielvārds” rīkotā Activboard ievadapmācība (12.05. Rīga) 
2009. Pedagogu profesionālās pilnveides kursi “Lektora darba specifika pieaugušo 

auditorijā” (28.04. Rīga) 
2008. – 2009. Komunikāciju Akadēmijas 24 akadēmisko stundu kurss “Projektu vadība praksē” 

(vadītājs Mg. paed. Juris Uzulāns) (2008.g.decembrī un 2009.g. janvārī Rīga) 
2008. Kursi “Datorlingvistika” (28.11.–6.12. Rīga) 
2008. Dalība un uzstāšanās “Metadati un XML” ne-konferencē BibCamp2 (5.11. Rīga) 
2008. Prezentācija LNB rīkotajā seminārā “Aktualitātes izdevēju un bibliotēku sadarbībā” 

(20.05. Rīga) 
2007. LR Kultūras ministrijas rīkotā starptautiskā konference “Digitālās bibliotēkas — 

izglītībai” (19.–20.11. Rīgā) 
2007  Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas seminārs “Šriftu lietošana iespieddarbos”, 

lektore Taņa Hukenbeka (Vācija) (8.11. Rīga) 
2007. ASV vieslektoru lekciju noklausīšanās: Sheila Weir “Building Library Communities 

through Web 2.0” un Barbie E. Keiser “Information (technology) literacy for Library 
2.0” (1.11. Rīga) 

2007. LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas 60 gadu 
jubilejai veltītā starptautiskā konference “Personība. Informācijas telpa” (11.-12.10. 
Rīga) 

2006. 1. IGeLU starptautiskā konference (4.-7.09. Stokholma) 
2006. Firmas exigen mācību kursa apguve “Bibliotēkas dokumentu apstrādes sistēmas 

“Retro 2.0” lietošana un administrēšana” (13.-16.06. Rīga) 
2005. Seminārs “Digitalizācija: Datu saglabāšana, strukturēšana, pieejamības 

nodrošināšana/publicēšana un digitālās informācijas glabāšana”, vadītājs Ādolfs 
Knolls (Čehija) (Rīga) 

2005. Seminārs “Sagatavošanās jaunām un mainīgām lomām hibrīdbibliotēkās”, vadītāja  
Gitte Larsena (Dānija) (Rīga) 

2005. Kursi “Publiskās uzstāšanās videotreniņš” (Rīga) 
1996. Starptautiskā konference “Bibliotēku automatizācija Centrālajā un Austrumeiropā” 
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(Budapešta) 
1995. Konference “Jaunā informācijas tehnoloģija ’95” (Rīga) 
1988. Vissavienības DIAMS conference (Naļčika) 
1984. – 1985.  Vadošo darbinieku un tautsaimniecības speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas 

kursi “Datu bāzu vadības sistēma KVANT SM ESM”, Latvijas Valsts universitāte 
(Rīga) 

 Sagatavoti datormaketi izdevumiem: 
Arvids Memenis. Kaŗa kalps. 
Arnolds Šiņķis. Kurzemes cietoksnis. 
Ārija Karpova. Personība. Teorijas un to radītāji (1997). 
Eduards Bruno Deksnis. Eiropas apvienošanās… integrācija un suverenitāte (1998). 
Ansis Reinhards. LETTONIE-RUSSIE. Traités et documents de base in extenso. 
(LATVIJAS-KRIEVIJAS līgumi un pamatdokumenti franču valodā) (1998). 
Margarita Stradiņa. Atņemtā dzimtene : dzeja (1999). 
Atis Skalbergs. Ar ticību Latvijas saulei (1999). 
Seniespiedumi latviešu valodā. (1999) (balvas “1999.gada Sevišķā grāmata” un 
“1999.gada Skaistākā grāmata”). 
Latviešu grāmatniecība 1991-1997 (R., LNB, 1999, 40 lpp., ISBN 9984-607-26-7). 
Grāmata. Veltījums latviešu grāmatas 475 gadu atcerei. Rakstu krājums (R., LNB, 2000, 
196 lpp.). 
Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1800.gadam. Biogrāfijas (R., LNB, 2000, 64 lpp.). 
Газета «Сегодня» 1919–1940 : роспись. Cост. и авт. предисл. Ю.Абызов. Рига : 
Латвийская Нац. Б-ка, 2001. 

Ч.1 : 1919–1930. 416 с. ISBN 9984-607-34-8. 
Ч.2 : 1920–1940. 388 с. ISBN 9984-607-36-4. 

Arturs Silgailis. Latviešu leģions: dibināšana, formēšana un kauju gaitas otrā pasaules 
karā (R., Junda, 2001, 400 lpp., 332 attēli, 30 shēmas). 
Rīgas celtniecība un tēlniecība, 1918–1940 : bibliogr. rād. Latvijas Nacionālā bibl. Letonikas 
nod. ; sast. C.Caune, A.Turlaja. Rīga : Latvijas Nacionālā bibl., 2001. 289 lpp. 
Latvijas bibliotēku adrešu grāmata. LNB Bibliotēku dienests. Rīga, LNB, 2001. 92 lpp. 
Brunhilde Sleikša. Autorzīmju tabula, 2.izd. 
Latvijas Preses hronika (ikmēneša izdevums), 1992.-2006. gads. 
Latvijas Preses hronika (CD, četrreiz gadā), kopš 2003. gada. 
Periodikas rādītājs (ikgada izdevums), kopš 1993. gada. 
Žurnāls “Kadets”. Nr. 24.–26. 
Žurnāls “Militārais Apskats”. Nr. 106.–111.

2010. gada 10. decembrī 

____________________  
Paraksts 

 



 118

Dr.sc.pol. Iveta Reinholde 
Dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1977  
Izglītība: 2001. – 2005. Studijas Latvijas Universitātes Politikas zinātnes doktora 

studiju programmā 
 1995. – 2001. Studijas Latvijas Universitātes Vēstures un Filozofijas 

fakultātē un Sociālo zinātņu fakultātē 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
 2006. Docenta akadēmiskais nosaukums 
 2005. Politikas zinātņu doktora grāds (Dr.sc.pol.) Pārvaldes un 

administrācijas apakšnozarē 
Nodarbošanās: 
 2006. – šobrīd  LU Sociālo zinātņu fakultātes Politikas studiju nodaļas 

docente 
 2001. – 2005. SIA Zygon Baltic Consulting, konsultante, mārketinga 

direktore 
 2000. – 2001. Īpašu uzdevumu ministra valsts pārvaldes reformu lietās 

sekretariāts, nodaļas vadītāja 
 1999. – 2000. Latvijas Universitātes Eirofakultāte, pasniedzēja asistente 
 1997. – 2000. Valsts pārvaldes reformas birojs, vecākā referente 
Svešvalodas: 
 Krievu, angļu valoda. 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Reinholde I., Jansone D., Ulnicāne I. Latvijas publiskā pārvalde. Rīga: Latvijas Universitāte, 2002. 

292 lpp. 
2. Reinholde I. “”ISO 9001 by Decree”: The Latvian Approach to Quality Management in the Public 

Sector”. In: Löffler E., Vintar M. (eds.) Improving the Quality of East and West European Public 
Services. Ashgate Publishing Limited, 2004. pp. 132.-142. 

3. Reinholde I. “Challenges for Latvian Public Administration in the European Integration process”. In: 
Dimitrova A. (ed.) Driven to Change. The European Union`s enlargement viewed from the East. 
Manchester University Press, 2004. pp. 163. – 178. 

4. Reinholde I., Golubeva M. “Pārvaldes struktūru efektivitāte un atbildība”. Grām.: Cik demokrātiska ir 
Latvija? Rīga: Akadēmiskais apgāds. 2005. 101.-112.lpp. 

5. Reinholde I „Daudzlīmeņu pārvaldība ES: cik mājai būs stāvu?„. Grām.: Ozoliņa Ž. (red.) Latvijas 
skatījums uz Eiropas Savienības nākotni. Zinātne, 2007. 

6. Reinholde I. „Savējie un svešie...un birokrāti”. Grām.: Reire G. (red.) Savējie un svešie. Sabiedrības 
radikalizācijas tendences Latvijā, Eiropā un pasaulē. Zinātne, 2007. 65.-84.lpp. 

7. Reinholde I., Golubeva M. “Pārvaldes struktūru efektivitāti un atbildība”. Grām.: Cik demokrātiska ir 
Latvija?Demokrātijas monitorings 2005-2007. Zinātne, 2007., 49.-57.lpp. 

8. Stead D., de Jong M., Reinholde I., „Urban Transport Policy Transfer in Central and Eastern Europe”. 
DisP 172, 1/2008, Volume 44, pp.62-73. 

9. Reinholde I. „Laba pārvalde Latvijā – kādai tai jābūt?”. Grām.: Ozoliņa Ž., Ulnicāne-Ozoliņa I. (red.) 
Latvija 2020. Nākotnes izaicinājumi sabiedrībai un valstij. LU Akadēmiskais apgāds.2008., 29.-
40.lpp. 

10. Reinholde I., Palidauskaite J., Pevkur A. “A Comparative Approach to Civil Service Ethics in Estonia, 
Latvia and Lithuania.”  Journal of Baltic Studies, Volume 41 , Issue 1, March 2010 , pages 45 – 71. 

11. Stead D., de Jong M, Reinholde I. West-east policy transfer; the case of urban transport policy. In: 
Patsy H., Upton R.: Crossing borders: International Exchange and planning practices. Routledge, 
2010. 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu 
krājumos 
 

24 

Akadēmiskie kursi: 
• Ievads publiskajā administrācijā A daļa 4 kp 
• Politikas analīze A daļa 2 kp 
• Publiskās administrācijas aktuālās 

problēmas 
A daļa 4 kp 

• Publiskā sektora vadība B daļa 2 kp 
• Projektu vadības pamati B daļa 2 kp 
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• Projektu vadība: teorija un prakse B daļa 2 kp 
• Organizāciju teorija B daļa 2 kp 
• Personāla vadība B daļa 2 kp 
• Komandas veidošana B daļa 2 kp 
• Kvalitātes vadības sistēmas 
 

B daļa 4 kp 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
2007. – šobrīd Latvijas Universitātes Sociālo Zinātņu fakultātes Domes  locekle 
2004. – šobrīd NISPAcee (The Network of Schools and Institutes of Public Administration in 

Central and Eastern Europe) darba grupu “Labākas kvalitātes pārvalde 
sabiedrībai” (Better quality administration for the Public) un “Politikas-
administrācijas attiecības” (Politico-administrative relations) dalībniece 

2010. gada 10. decembris 

____________________  
Paraksts 
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Dr.oec. Uldis Rozevskis 
Dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1949  

Izglītība: 1979.-1983. Aspirantūra LU Ekonomikas fakultātē 
 1968.-1973. Studijas Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātē 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
 2003. Latvijas Universitātes asociētais profesors vadībzinātnē 
 1992. Latvijas Universitātes docents 
 1992. Nostrificēts ekonomikas doktora grāds, Dr.oec. 
 1986. Latvijas Valsts universitātes docents 
 1984. Ekonomikas zinātņu kandidāts, Maskavas Finansu 

institūts 

Nodarbošanās: 
 2003. – šobrīd asociētais profesors, katedras vadītājs Latvijas 

Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes 
Ekonomikas informātikas katedrā 

 1999. – 2003. docents, katedras vadītājs Latvijas Universitātes 
Ekonomikas un vadības fakultātes Ekonomikas 
informātikas katedrā 

 1998. – 1999. sistēmu analītiķis A/S “Dati” 
 1994. – 1998. Informācijas sistēmu pārvaldes vadītājs, informācijas 

sistēmu drošības speciālists A/S “Latvijas Unibanka” 
 1981. – 1994. lektors, docents, katedras vadītājs, laboratorijas vadītājs 

Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātē 
 1973. – 1981. inženieris, zinātniskais līdzstrādnieks PSRS Centrālās 

statistikas pārvaldes Zinātniskās pētniecības institūta 
Latvijas nodaļā 

Svešvalodas: 
 Krievu, angļu valoda. 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

Raksti recenzētos izdevumos: 
1. Rozevskis U., Nechval K., Nechval N. In-Service Inspections of Multiple Systems Under Availability 

Requirement. IJCAS (An International Journal of Computing Anticipatory Systems), Vol. 19, 2006, 
pp. 146-158. 

2. Rozevskis. U., Nechval, N.A., Nechval, K.N.,  Berzinsh, G., Purgailis, M. Stochastic Fatigue Models 
for Efficient Planning Inspections in Service of Aircraft Structures. LECTURE NOTES IN 
COMPUTER SCIENCE 5055, K. Al-Begain, A. Heindl and M. Telek (eds.), Berlin, Heidelberg: 
Springer-Verlag, 2008, pp. 114–127.. 

3. Rozevskis U., Nechval K., Nechval N., Berzins G., Purgailis N. Dual Control in Education Process. // 
COMPUTING ANTICIPATORY SYSTEMS, Daniel M. Dubois (ed.), Proceedings of the American 
Institute of Physics, Vol. 1051, Melville, New York, 2008, 14 pages (pp. 366-379).. 

4. Uldis Rozevskis , Konstantin Nechval, Nicholas Nechval, Gundars Berzinsh, Maris Purgailis. Optimal 
Adaptive Inspection Planning Process in Service of Fatigued Aircraft Structures. Lecture Notes in 
Computer Science, Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2009, Volume 5513, Analytical and 
Stochastic Modeling Techniques and Applications, Pages 354-369. 

5. Uldis Rozevskis , Nicholas Nechval, Maris Purgailis, Kaspars Cikste, Gundars Berzins. Prediction 
Model Selection and Spare Parts Ordering Policy for Efficient Support of Maintenance and Repair of 
Equipment. Lecture Notes in Computer Science, Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2010, Volume 
6148, Analytical and Stochastic Modeling Techniques and Applications, Pages 321-338. 

6. Rozevskis. U., Nechval, N.A., Nechval, K.N.,  Berzinsh, G., Purgailis, M., Strelchonok V.F., Krast J., 
Moldavan M. Decision Support Models and Optimiztion of Life Test Sampling Plans. Computer 
Modelling and New Technologies, Volume 14, No1-2010, Riga, 2010, Pages 31-40.  
Monogrāfijas: 

7. Latvijas valsts un korporatīvā sektora attīstības alternatīvo scenāriju modelēšana un zināšanu 
pārvaldības jaunākās tehnoloģijas. Monogrāfija, L. Frolovas un U. Rozevska redakcijā, K.Svicka, 
L.Mednis, L.Mjagkiha, I.Bargā, K.Rozīte, K.Freija-Karlsone, J.Uzulāns, Rīga:LU Akadēmiskais 
apgāds, 2005. 200 lpp. 
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8. Informācijas sabiedrības sociālās un tiesiskās problēmas un to risinājumi Latvijā. Monogrāfija / 
L.Bandevičas un U.Rozevska red. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 250 lpp. 
Starptautiskās zinātniskās konferences: 

9. Predictive Distribution of a Pivotal Weibull Order Statistic. In: Abstract Book of the 5th International 
Conference on Information Technologies and Management, Riga, Latvia, April 12-13, 2007, 2 pages 
(pp. 36-37). Līdzautori: K. Nechval, N.Nechval, G. Berzinsh, M.Purgailis, J. Krasts, K. Rozite, N. 
Zolova. 

10. Technique for Statistical Validation of Simulation Models of Real Systems. In: Abstract Book of the 
6th International Conference on Information Technologies and Management, Riga, Latvia, April 14-
15, 2008, 2 pages (pp. 12-13). Līdzautori: K. Nechval, N.Nechval, G. Berzinsh, M.Purgailis, K. 
Rozite, N. Zolova. 

11. Finding Optimal Multi-Period Project Portfolio Investment Strategy under Uncertainty. In: 
Proceedings of the 8th International Conference on Reliability and Statistics in Transportation and 
Communication, Riga, Latvia, October 15-18, 2008, pp. 195-204. Līdzautori: K. Nechval, N.Nechval, 
G.Berzinsh, M.Purgailis, J.Krasts, V.Strelchonok, N.Zolova. 

12. Information Society Problems in Latvia. International Conference „CURRENT ISSUES IN 
MANAGEMENT OF BUSINESS AND SOCIETY DEVELOPMENT – 2009” (BIZNESA UN 
SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAS VADĪBAS AKTUALITĀTES – 2009), May 7 – 9, 2009, Riga, University 
of Latvia, iesniegts publicēšanai, 9 lpp. Līdzautori: L.Bandeviča. 
E-studiju kursi: 

13. Rozevskis U., e-kurss „E-komercija”, kods VadZ5047, http://estudijas.lu.lv, 2006.g., apjoms 150 
nosacītās lappuses. 

14. Rozevskis U., e-kurss „Interneta sistēmu projektēšana”, kods DatZ3063, http://estudijas.lu.lv, 
2008.g., apjoms 150 nosacītās lappuses 

15. Rozevskis U., e-kurss „Tīmekļa vietņu veidošana”, kods DatZ2044, http://estudijas.lu.lv, 2010.g., 
apjoms 200 nosacītās lappuses 

16. Rozevskis U., e-kurss „Informācijas un zināšanu pārvaldība organizācijās”, kods VadZ3042, 
http://estudijas.lu.lv, 2010.g., apjoms 100 nosacītās lappuses 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 20 
Konferenču tēzes 15 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 2011. – 2013. ERAF Reģionālās attīstības fonda projekts „Procesu 

pārvaldības programsistēmu būves tehnoloģija un tās 
atbalsta rīki”, darbības programmas 2007. - 2013.gadam 
„Uzņēmējdarbība un inovācijas, 2.1.prioritāte „Zinātne un 
inovācijas”, 2.1.1.pasākums „Zinātne, pētniecība un 
attīstība”, 2.1.1.1.aktivitāte „Atbalsts zinātnei un 
pētniecībai”, dalībnieks 

 2009. – 2012. LZP Projekts Nr. 09.1014 (2009. – 2012.) „Informātikas 
instrumentu īpašais nozīmīgums un funkcijas Latvijas 
tālākai izaugsmei”, dalībnieks. 

 2006. – 2008. LZP Projekts Nr. 06.1936 „Efektīva optimizācija 
sarežģītās stohastiskās apkalpojošās sistēmās izmantojot 
statistisko secinājumu ekvivalences principu”, dalībnieks. 

 2007. – 2008. LU projekts Nr. 2007/ZP-16. Informācijas sabiedrības 
sociālās un tiesiskās problēmas un to risinājumi Latvijā. 
Vadītāji: Bandeviča L., Rozevskis U. 

 
Akadēmiskie kursi: 
Vadības zinību bakalaura studiju programmā: 
• Ekonomikas informātika III B daļa 4 kp 
Profesionālā bakalaura studiju programmā E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas: 
• Tīmekļa vietņu veidošana B daļa 6 kp 
• Interneta sistēmu projektēšana B daļa 4 kp 
Bibliotēkzinātnes un informācijas bakalaura studiju programma 
• Informācijas un zināšanu pārvaldība 

organizācijās 
B daļa 4 kp 

Vadības zinību maģistra studiju programmā: 
• Ekspertu sistēmas un  mākslīgais intelekts B daļa 4 kp 
• Elektroniskās biznesa sistēmas B daļa 4 kp 
• Vadības informācijas sistēmas B daļa 4 kp 
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Vadības zinību un Ekonomikas doktora studiju programmā: 
• Jaunākās informācijas tehnoloģijas, datu 

apstrāde un prezentācija 
B daļa 2 kp 

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
2008. – šobrīd Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Domes loceklis 
2003. – šobrīd Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Ekonomikas 

informātikas katedras vadītājs 

2010. gada 10. decembris 

____________________  
Paraksts 
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Dr.philol. Valdis Rūsiņš 
Dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1973  
Izglītība: 2002. – 2007. Latvijas Universitāte; Filoloģijas fakultāte, doktora 

studijas  
 1996. – 1998. Latvijas Universitāte; Vēstures un Filozofijas fakultāte, 

vēstures maģistra studijas 
 1992. – 1996. Latvijas Universitāte; Vēstures un Filozofijas fakultāte, 

vēstures bakalaura studijas 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
 2007. Filoloģijas doktors  
 1998. Vēstures maģistrs 

 
Nodarbošanās: 
 2005. – šobrīd Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Arhīva nodaļas 

vecākais referents, kopš 2007. g. vadītāja vietnieka p.i. 
 2001. – 2005. Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija, Mācību un 

kvalitātes vadības centra vecākais referents 
 1999. – 2001. Latvijas Valsts arhīva Arhīvniecības stratēģijas un 

attīstības daļas vecākais eksperts 
 1998. – 1999. Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu 

saglabāšanas daļas galvenais arhīvists 
Svešvalodas: 
 Krievu, angļu, vācu valoda. 

 
Publikācijas par arhīviem: 
1. Latvijas Valsts arhīva fondu rādītājs : I daļa. Uzziņu krājums. Sagat. R.Aukona, A.Āboliņa, 

A.Bambals, M.Brancis, M.Brence, A.Kalnciema, A.Mjurka, E.Pelkaus, V.Rūsiņš, I.Šķiņķe, 
O.Žiļičeva. Rīga : Latvijas Valsts arhīvs, 2004. 592 lpp. ISBN 9984-954-84-6. 

2. Represijas Latvijas laukos, 1944-1949 : dokumenti un materiāli. Red. D.Kļaviņa, A.Kalnciema, 
J.Riekstiņš, V.Rūsiņš, L.Vītola. Rīga : Latvijas Valsts Arhīvs, 2000. 243 lpp. ISBN 9984-906-38-8. 

3. Rūsiņš V. Latviešu bēgļu nometņu pārvaldes struktūra. No: Trimdas arhīvi atgriežas : 
starptautiskās konferences rakstu krājums. Rīga : Latvijas Valsts arhīvs, 2000, 30.-34. lpp. 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu 
krājumos: 

9 

Piedalīšanās arhīvniecības nozares dokumentu izstrādē un adaptācijā 
LVS Arhīviskais apraksts. Pielietošanas noteikumi (tiek izstrādāts) 
LVS ISO 5127 : Informācija un dokumentācija. Vārdnīca (2004) 
LVS 369:2004 Arhīviskais apraksts. Vispārīgie principi (2004) 
LVS ISO 11799 : Informācija un dokumentācija. Prasības dokumentu  glabāšanai arhīvu un 
bibliotēku materiāliem (2004) 
Arhīva terminoloģijas rokasgrāmata (URL: http://www.arhivi.lv/latv/lvas-tiesibu-akti-
pamattermini.pdf; pamattermini publicēti Latvijas Vēstnesī, 14.05.2003., Nr.71) 
Nacionālā arhīviskā apraksta standarta koncepcijas projekts (2002) 
 

Līdzdalība arhīvniecības pētnieciskajās programmās un projektos: 
2003. Baltkrievijas Elektroniskās dokumentācijas zinātniski pētnieciskā centra 

starptautiskais zinātniski praktiskais seminārs “Informācijas tehnoloģijas 
arhīvniecībā” (Minska, 2003. gada 27. - 28 maijs); ziņojums par arhīviskā apraksta 
standartizācijas jautājumiem Latvijas valsts arhīvos 

2001. Starptautiskas zinātniskās konferences "1941. gada 14. jūnija deportācija: 
Noziegumi pret cilvēci" (Rīga, Latvijas Universitāte 2001.g. 13. –14. jūnijs) 
organizēšana 

2000. Starptautiskas zinātniskās konferences “Trimdas arhīvi atgriežas” (Rīga, 2000.g. 15. 
septembris) organizēšana 
 

Pedagoģiskā kvalifikācija: 
2003. Profesionālā pilnveide Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūta 

tālākizglītības programmā “Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse” 
(sertifikāts Nr. 0175; izdots 2003.g. 2. jūnijā) 
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2002. Training the Trainer Course “The Archive – skills consultancy” (Margaret A. Crockett, 
Janet Foster , Lielbritānija). Rīga, 2002. gada 17.-18. septembris. 

Lekcijas Latvijas valsts arhīvu sistēmas darbiniekiem profesionālās kvalifikācijas celšanai: 
2002. – 2005. Lekcijas “Ievads arhīva teorijā” valsts arhīvu darbiniekiem 
2003. Lekcija “Starptautiskais arhīvu apraksta standarts ISAD(G)” valsts zonālo arhīvu 

darbiniekiem 
2001. Lekcijas “T. Šellenberga arhīva teorija un metodoloģija” LVA arhīva darbinieku 

apmācības programmā 
2000. Lekcijas “T. Šellenberga arhīva teorija” LVA jauno arhīva darbinieku apmācības 

programmā  

2010. gada 10. decembris 

____________________  
Paraksts 
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Maģ.sab.vad. Lilita Seimuškāne 
Dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1961  
Izglītība: 1997. – 2000. Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, 

ekonomikas un vadības zinātņu doktorantūra 
 1994. – 1996. Latvijas Universitāte, Vadības un ekonomiskās 

informātikas fakultāte, sabiedrības vadības maģistrantūra 
 1981. – 1986.  Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, 

filozofijas specialitāte 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
 1996.  Sociālo zinātņu maģistre sabiedrības vadībā 
 1986.  Filozofijas specialitāte 
Nodarbošanās: 
 1997. – šobrīd Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes 

Publiskās pārvaldes katedras lektore 
Svešvalodas: 
 Angļu, krievu, vācu valoda. 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Seimuskane L. Local leaders, democracy and development of local governments in Latvia In: World, 

capitalism, governance and community. Ouebec, Canada, 2000. 
2. Seimuškāne L., Vanags E., Pūķis M., Vanags I., Vilka I., Ruško J., Mauriņa J. Rezultatīvo rādītāju 

ieviešana publiskajā pārvaldē. No: Latvijas Universitātes Raksti. Vadības zinātne : Ekonomikas un 
vadības zinību attīstības problēmas, IV. Latvijas Universitāte. 647.sēj. Rīga : Latvijas Universitāte, 
2002. ISSN 1407-2157. 

3. Seimuskane L., Vanags E., Vilka I. The Development of democracy and local governance in Latvia. 
In: Local elites, political capital and democratic development : Governing leaders in seven European 
countries. Ed. by S.Szues, l.Stromberg. Wiesbaden : GWV Fachnerlage GmbH, 2006, p.173-201. 

4. Seimuškāne L., Vanags E., Vilka I. Pārvaldes pilnveidošana vietējo līderu skatījumā. No: Latvijas 
Universitātes Raksti. Vadības zinātne : Ekonomikas un vadības zinību attīstības problēmas, III. 
Latvijas Universitāte. 637.sēj. Rīga : Latvijas Universitāte, 2001. ISSN 1407-2157. 

5. Seimuškāne L., Vanags E., Vilka I. Vietējās pašvaldības līderu un iedzīvotāju skatījumā. No: Latvijas 
Universitātes Raksti . Vadības zinātne. Vadības zinātnes attīstība Latvijā : mūsdienās un nākotnē. 
634.sēj. Rīga : Latvijas Universitāte, 2001. ISSN 1407-2157. 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 5 
 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 2001. Rezultatīvo rādītāju ieviešana valsts pārvaldē; Īpašu 

uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariāta pētījums 
 1999. Pārvaldes pilnveidošana vietējo līderu skatījumā; Latvijas 

Statistikas institūts, LU, Starptautiskā pētnieciskā programma 
“Demokrātija un vietējās pašvaldības” 

 1999. Centrālās valdības, pašvaldību, nevalstisko organizāciju un 
privātā sektora funkciju un attiecību pilnveidošana 
demokratizācijas un decentralizācijas apstākļos; Valsts 
pārvaldes reformu biroja pētījums 

 1998. Latvijas Republikas valsts pārvaldes sistēmas analīze 
integrācijas kontekstā; Valsts pārvaldes reformu biroja 
pētījums 

Akadēmiskie kursi: 
Bakalaura programmā: 
• Sabiedrības vadība A daļa 4 kp 
• Publiskās pārvaldes komunikācija B daļa 4 kp 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
2006. – šobrīd  KNAB Konsultatīvās padomes locekle 
2004. – šobrīd  Latvijas Preses izdevēju asociācijas viceprezidente 

 

2010. gada 22. novembris 

____________________  
Paraksts 
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Mag.sci.ing. Māra Sprūdža 
Dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1972  
Izglītība: 1996. – 1999. Rīgas Tehniskā Universitāte, Ķīmijas tehnoloģijas 

fakultāte; kvalifikācija: Inženierzinātņu maģistrs 
konservācijas un restaurācijas tehnoloģijā  

 1990. – 1995. Rīgas Tehniskā Universitāte Ķīmijas tehnoloģijas 
fakultāte; kvalifikācija: Inženieris - ķīmiķis 
konservācijas un restaurācijas tehnoloģijā 

Nodarbošanās: 
 09.2010. – šobrīd Latvijas Valsts arhīvs, direktore 
 01.2010. – 09.2010. Centrālā mikrofotokopēšanas un dokumentu 

restaurācijas laboratorija, direktore 
 2006. – 2009. Centrālā mikrofotokopēšanas un dokumentu 

restaurācijas laboratorija, direktora vietniece 
 2003. – 2006. vietniece 
 2001. – 2003 Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Mācību un 

kvalitātes vadības centrs, vadītāja vietniece 
 1996. – 2001. Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija, Dokumentu 

saglabāšanas daļas vadītāja 
 1995. – 1996. Centrālā mikrofotokopēšanas un dokumentu 

restaurācijas laboratorija, I. kategorijas arhīvists -
restaurators 

Svešvalodas: 
 Angļu, krievu,  vācu valoda. 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un metodiskie materiāli: 
1. Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija. Norādījumi dokumentu saglabāšanā valsts arhīvu sistēmas 

iestādēm. Sagat. M.Sprūdža. Rīga, 2004. 45, [1] lpp. 
2. Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija. Norādījumi par mikroformu glabāšanu un lietošanu. Sagat. 

M.Sprūdža. Rīga, 2000. 6 lpp. 
3. Sprūdža M. 17.-18. gadsimta ādas iesējumu konservācija. Latvijas Arhīvi, 1997, Nr.2, 119.lpp. 

ISSN 1407-2270. 
4. Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Mācību un kvalitātes vadības centrs. Rekomendācijas arhīva 

dokumentu izstāžu sagatavošanai valsts arhīvos. Sagat. M.Sprūdža. Rīga, 2001. 10 lpp. 
 
Akadēmiskie kursi: 
• Dokumentu preventīvā aizsardzība 

(Rēzeknes augstskola) 
 

 2 kp 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
2006. – šobrīd Rēzeknes augstskolas profesionālā maģistra studiju programma "Arhīvniecība" 

lektore 
2004. – 2006. Arhīvu likuma darba grupas locekle 
2005. – šobrīd Eiropas Komisijas Eiropas arhīvu grupas locekle 
2003. – šobrīd LVS/STK/22  „Muzeju, arhīvu un bibliotēku darbs” komitejas eksperts 
1996. – šobrīd Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas organizēto kursu lektore 

2010. gada 10. decembris 

____________________  
Paraksts 
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Mag.math. Gunta Strade 
Dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1979  
Izglītība: 2002. – 2004. Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte,  

maģistra programma “Modernā elementārā matemātika” 
 1997. – 2002. Latvijas Valsts universitāte; Fizikas un matemātikas 

fakultāte, Matemātikas nodaļa; specialitāte: vidusskolas 
matemātikas skolotājs 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
 2004. Matemātikas maģistra grāds dabaszinātņu nozarē 

matemātikas apakšnozarē 
Nodarbošanās: 
 2006. – šobrīd  Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Dokumentācijas 

pārvaldības departamenta Dokumentu izpildes 
organizācijas nodaļas vadītāja vietniece 

 1999. – 2006. Latvijas Valsts arhīvs: Informātikas un uzskaites 
nodaļas vadošais arhīvists, Arhīvniecības attīstības un 
stratēģijas nodaļas vadītāja vietniece, Personāla un 
darba organizācijas nodaļas vadītāja vietniece  

Svešvalodas: 
 Angļu, krievu, franču valoda. 

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
2006. – šobrīd Darbs pie Ārlietu ministrijas dokumentu pārvaldības sistēmas pilnveidošanas 

un attīstīšanas un ieviešanas; Ārlietu dienesta darbinieku apmācība 
dokumentu pārvaldības jautājumos 

2002. – 2006. Semināru par elektroniskiem dokumentiem vadīšana (Valsts kase, Latvijas 
Banka, Valsts arhīvu ģenerāldirekcija u.c.) 
Citu semināru (Interneta izmantošana, digitalizēšana, Informācijas sistēmu 
drošība u.c.) vadīšana un praktisko nodarbību darbā ar datoru vadīšana 
(Valsts arhīvu ģenerāldirekcija) 

2005. Pieredzes apmaiņas studijas Islandes Nacionālajā arhīvā 

2010. gada 10. decembris 

____________________  
Paraksts 
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Dr.psych., doc. Ineta Tunne 
Dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1961.  
Izglītība: 1989. – 1991. 

 
 
1981. – 1988. 

Latvijas Valsts universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas 
katedra, 
klātienes aspirantūra-doktorantūra psiholoģijā. 
Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts-pirmskolas 
pedagoģijas un psiholoģijas pasniedzējs un pirmskolas 
metodiķis. 
 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
 2007. 

1999. 
1998. 
1997. 
1994. 

LU SZF vadošā pētniece, docente 
LU asociētā profesore sociālajā psiholoģijā 
LU pedagoģijas un psiholoģijas katedra, docente 
Psiholoģijas doktora zinātniskais grāds (Dr. psych.) 
Pedagoģijas maģistra grāds (Mag. paed.) 

Nodarbošanās: 
 2007. – šobrīd 

2004. 
2001. – 2003. 
2003. 
2000. 
1999. 
 
1999. – 2005. 
1998. – 1999. 
1991. – 1998. 
1988. – 1991. 
 
1986. – 1988. 

LU SZF vadošā pētniece, docente 
LU Sociālo zinātņu fakultāte, asoc. Profesore 
Psiholoģijas promociju padomes zinātniskā sekretāre 
RPIVA izglītības psiholoģijas katedras vadītājas p.i. 
IzM ISEC ārštata speciāliste psiholoģijas jautājumos 
IzM Izglītības satura un eksaminācijas centra psiholoģijas 
speciāliste 
LU asociētā profesore (sociālā psiholoģija) 
LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūta docente 
LU Pedagoģijas un psiholoģijas katedras- institūta lektore 
LVU Pedagoģijas un psiholoģijas katedras klātienes 
doktorande 
LVU Pedagoģijas un psiholoģijas katedras stundu 
pasniedzēja 

Svešvalodas: 
 Krievu, angļu valoda. 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Tunne I, Zelče V. Simboli un rituāli. 9. saeimas priekšvēlēšanu kampaņa. No: Politiskā komunikācija, 

ētika un kultūra. LU, 2007, 113-132.lpp. 
2. Tunne I, Zitmane M. Reklāmas un to vēstījumi: funkciju un lomu mainība. No: Informācijas vide 

Latvijā: 21.gadsimta sākums. 2006, 238-257.lpp 
3. Tunne I. Seņkāne S. Kultūras institucionalizācija Latvijā. Latvijas Zinātnes Vēstis, 2005, 24.lpp. 
4. Tunne.I. Emotional, intellectual, social processes in the cognition and quality of education. Sauļu 

(Lietuva) universitātes izdevniecība, 2005, 6 lpp. 
5. Krūmiņa I., Tunne I., Lasmane A., Ābele A. Personības attīstība multikultūru sabiedrībā. No: 

Humanitarian and social science., RTU zin. konf. materiāli. Izdevniecība “RTU”, 2003, 66.-80.lpp. 
LZP finansēta projekta pētījuma rezultāti. 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu 
krājumos 

14 

Konferenču tēzes 10 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 2009. aprīlis Cooperation for sustainable 

education:management,research,preactice,theory 
(10th anniversary international conference:Latvian 
Assiciation for Cooperation in Education, LACE) 

 2009. aprīlis Starptautiskā konference:Pedagogu inovatīvās darbības 
aspektu realizēšana pirmskolas iestādes pozitīvā tēla 
veidošanā (Pakruojis, Lietuva) 

 2009. februāris Tunne.I.,Jauniešu informācijas teplas kvalitāte un 
efektivitāte:iekļaujošās izglītības psiholoģiskie aspekti. LU 
67 konference. 
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 2008. augusts Kultūru daudzveidība, kultūru dialogs un 
kultūrkompetence; multiplikatora sertifikāts par 
piedalīšanos seminārā (Īpašu uzdevumu ministrija 
sabiedrības integrācijas lietās) 

 2008. februāris Šulmane I.,Tunne I., Seņkāne S. Auditorijas pētījumu 
aktuālās teorētiskās un metodoloģiskās problēmas 
Latvijā. LU 66 konference. 

 2008. februāris Tunne I. Sociālās reklāmas komunikācijas specifika 
Latvijā: pievilcīgums un efektivitāte. LU 66 konference. 

 2007. februāris Tunne I. Komunikācijas psiholoģijas izmaiņas informācijas 
sabiedrības kontekstā. LU 65.konference. 

 2005. februāris Tunne I. Dzimumlomu specifika un dinamika laikmeta 
kontekstā. LU 63. konference. 

 2003. jūlijs. Tunne I. Value orientation of the academic youth in Latvia. 
Psychology in dialogue with related disciplines. 8th 
europian congress of psychology (piedalīšanās kongresā) 
Vienna, Austria. 

Akadēmiskie kursi: 
Sociālā psiholoģija  B daļa 2 kp 
Cilvēka attīstības psiholoģija  B daļa 2 kp 
Ievads psiholoģijā  A daļa 2 kp 
Maģistru programmā 
Lietišķā saskarsme 

 
A daļa 

 
2 kp 

Komunikācijas studiju pedagoģiski 
psiholoģiskie aspekti  

B daļa 4 kp 

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
2010. jūnijs Iegūts starptautisks praktiķa sertifikāts darbam ar Marte Meo metodi  

pedagoģijā un psiholoģijā. 
2006. – šobrīd LAPSA (Latvijas Augstskolu Pedagogu Asociācijas) biedre. 
2005. – šobrīd Sporta psihologu asociācijas biedre. 
2005. – šobrīd BAMR Baltijas mediju pētījumu asociācijas biedre. 
2002. – šobrīd LTPA un LSSA iegūts psihoterapeita sertifikāts. 

2010. gada 10. decembris. 

____________________  
Paraksts 
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Dr.philol. Viesturs Zanders 
Dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1964  
Izglītība: 1989. – 1991. Sanktpēterburgas Valsts kultūras universitāte, 

neklātienes aspirantūra 
 1982. – 1986. Latvijas Valsts universitāte, Filoloģijas fakultāte, 

Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes nodaļa 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 2005. asociētā profesora akadēmiskais nosaukums (diploms 

LU-APR Nr.0173) 
 2004. docenta akadēmiskais nosaukums 
 2004. Filoloģijas zinātņu doktors bibliotēkzinātnē (diploms 

Sērija D Nr.0018) 
Nodarbošanās: 
 2005. – šobrīd Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes 

Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas asociētais 
profesors 

 2004. – šobrīd Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes 
Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas docents 

 1995. – šobrīd  Latvijas Nacionālās bibliotēkas Baltijas Centrālās 
bibliotēkas vadītājs 

 1991. – 1999. Latvijas Kultūras koledžas pasniedzējs 
 1991. – 2004. Latvijas Universitātes lektors 
 1985. – 1994. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un 

rokrakstu zinātniskās nodaļas galvenais bibliogrāfs 
Svešvalodas: 
 Krievu un vācu valoda. 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Zanders V. Dabaszinātņu un medicīnas literatūra Rīgas Latviešu biedrības (1868-1940) apgādā. 

No: Latvijas Universitātes Raksti : Zinātņu vēsture un muzejniecība. Latvijas Universitāte. 661.sēj. 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2004, 187.-192. lpp. ISSN 1407-2157. 

2. Zanders V. Garlieb Merkel und die lettische Gesellschaft 100 Jahre nach ihm. In: Triangulum : 
Germanistisches Jahrbuch für Estland, Lettland und Litauen. Elfte Folge (2005). Riga ; Bonn, 2006, 
S.78-91. ISSN 1406-2755. 

3. Zanders V. LU profesora Ernesta Bleses (1892-1964) personālfonds Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā. No: Latvijas Universitātes Raksti : Zinātņu vēsture un muzejniecība. Latvijas 
Universitāte. 684.sēj. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2005, 95.-98.lpp. ISSN 1407-2157. 

4. Zanders V. LU studentu organizāciju veikums grāmatniecībā (20.gs. 30.gadi). No: Latvijas 
Universitātes Raksti : Zinātņu vēsture un muzejniecība. Latvijas Universitāte. 653.sēj. Rīga : 
Zinātne, 2003, 272.-279.lpp. ISSN 1407-2157. 

5. Zanders V. LVU docenta Jāņa Strauberga (1886-1952) bibliotekārā un pedagoģiskā darbība. No: 
Latvijas Universitātes Raksti : Zinātņu vēsture un muzejniecība. Latvijas Universitāte. 704.sēj. 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2007, 109.-113.lpp. ISSN 1407-2157.  

6. Zanders V. Privatbibliotheken im kulturhistorischen Kontext Lettlands : vom 17. Jahrhundert bis zur 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Im: Kulturgeschichte der Baltischen Länder in der frühen 
Neuzeit. Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 2003, S.137-147. ISBN 3-484-36587-0.  

7. Zanders V. Rīgas Latviešu biedrība (1868-1940) kā nacionālās grāmatniecības centrs. Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2006. 158 lpp. ISBN 9984-802-31-0. 

8. Зандерс В. Владельческие и дарственные записи в книгах Балтийской центральной 
библиотеки. In: Knygotyra, 2005, Nr.45, p.68-76. ISSN 0204-2061. 

9. Зандерс В. Книжное дело Латгалии в эпоху запрета латинского шрифта : историографи-
ческий обзор (1904-2004). In: Knygotyra, 2005, Nr 44, p.131-139. ISSN 0204-2061. 

Referāti zinātniskās konferencēs 20 
 

Līdzdalība projektos: 
2010. Valsts pētījumu programma Nr. 3 “Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, 

kultūra un cilvēkdrošība)”; projekta “Latviešu grāmatniecība nacionālās identitātes 
diskursā” vadītājs 

2004. Bibliogrāfiskais rādītājs "Letonikas grāmatu autoru rādītājs (1523-1919), projekta 
dalībnieks 
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2004. "The Workers of the Lithuanian Book", Viļņas universitātes Komunikāciju fakultātes 
projekta dalībnieks 
 

Akadēmiskie kursi: 
Bakalaura programmā: 
• Latvijas grāmatniecības vēsture 

pasaules kultūras kontekstā 
A daļa 4 kp 

• Grāmatniecības un bibliotēku vēsture B daļa 4 kp 
Maģistra programmā: 
• Grāmatzinātnes un grāmatniecības 

aktuālie diskursi  
A daļa 4 kp 

• Bibliofilija un rokrakstu krājumi B daļa 2 kp 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
2007. – šobrīd  Latvijas Zinātnes padomes eksperts bibliotēkzinātnē 
2006. – šobrīd Ziemeļvalstu un Baltijas valstu darba grupas grāmatniecības, bibliotēku un 

lasīšanas vēsturē HIBOLIRE valdes loceklis 
2005. – šobrīd Viļņas universitātes zinātnisko rakstu krājuma „Knygotyra“ redkolēģijas loceklis 
2004. – šobrīd Latvijas Universitātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas akadēmiskā 

maģistra studiju programmas direktors 
2004. – šobrīd LU SZF Sociālo un politisko pētījumu institūta valdes loceklis (2005.–2006: 

institūta direktors) 

2010. gada 10. decembris 

____________________  
Paraksts 
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3. pielikums. Studējošo, darba devēju aptauju anketu paraugi, 
atbilžu analīzes diagrammas 
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Ļ. cien. / A. god. darba devēj! 

Lai uzlabotu studiju programmas saturu un kvalitāti, Latvijas Universitātes Sociālo 
zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas kolektīvs lūdz Jūs izteikt 
viedokli par izglītības nepieciešamību un saturu dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā. 
Jūsu viedoklis mums ir ļoti svarīgs. Jau iepriekš pateicamies par atbildēm! 

Respondenta (uzņēmuma, organizācijas, iestādes) nosaukums 

 

1. Cik svarīga, pieņemot darbā jaunu darbinieku, ir iepriekš iegūtā izglītība? 
(Pretī atbilstošam atbildes variantam lūdzu ievelciet X). 

Ļoti svarīga Svarīga Nav svarīga Pilnīgi nesvarīga Nav atbildes 

     

2. Lūdzu raksturojiet nepieciešamību dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā nodarbinātajiem iegūt amatam 
atbilstošu izglītību. (Pretī atbilstošam atbildes variantam lūdzu ievelciet X). 

Ļoti svarīgi Svarīgi  Nav svarīgi Pilnīgi nesvarīgi Nav atbildes 

     

3. Cik svarīgi priekšstatam par darbinieka kompetenci ir minētie apliecinājumi? 
(Pretī atbilstošam atbildes variantam katrā no kritērijiem lūdzu ievelciet X). 

Kritērijs Ļoti svarīgi Svarīgi  Nav svarīgi Pilnīgi 
nesvarīgi Nav atbildes 

Apliecība par kvalifikācijas kursu 
pabeigšanu      

Profesionālā maģistra grāds nozarē      

Profesijas standartam atbilstoša 5. 
līmeņa profesionālā kvalifikācija      

4. Lūdzu nosauciet trīs, Jūsuprāt svarīgākās zināšanas un prasmes, kuras vēlētos redzēt dokumentu 
pārvaldībā nodarbinātajos. (Lūdzu ierakstiet katrā ailītē vienu). 

1.  

2.  

3.  

5. Vai atbalstāt (konceptuāli) sava darbinieka studijas Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes 
profesionālā maģistra studiju programmā „Dokumentu un arhīvu pārvaldība? (Pretī atbilstošam atbildes 
variantam lūdzu ievelciet X). 

Pilnīgi atbalstu Daļēji atbalstu Neatbalstu Nav atbildes 

    

Paldies par Jūsu atsaucību! 
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Viedoklis par studiju programmu kopumā 
(10 anketas) 

 

 
1. att. Respondentu viedoklis par programmā piedāvātajiem studiju kursiem 

 

 
2. att. Respondentu viedoklis par programmā piedāvāto studiju kursu saturu 

 

 
3. att. Respondentu viedoklis par programmas noteikto A daļas kursu saturu 
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4. att. Respondentu viedoklis par izvēles iespējām starp B daļas kursiem programmā 

 

 
5. att. Respondentu viedoklis par programmā piedāvātajām iespējām attīstīt 

pētnieciskās/profesionālās prasmes un iemaņas 
 

 
6. att. Respondentu viedoklis par nodarbību plānojumu pa nedēļas dienām 
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7. att. Respondentu viedoklis par nodarbību plānojumu pa semestriem 

 

 
8. att. Respondentu viedoklis par fakultātes personāla attieksmi pret studentiem 

 

 
9. att. Respondentu viedoklis par studiju procesa informācijas iegūšanas iespējām fakultātē 

 



 139

 

 
10. att. Respondentu viedoklis par studiju programmas izvēli kopumā 

Viedoklis par atsevišķiem studiju kursiem 
(summārais vērtējuma – 66 anketas) 

 

 
11. att. Apgalvojums: „Pasniedzējs tematu izklāsta saprotami” 

 

 
12. att. Apgalvojums: „Pasniedzējs tematu izklāsta sistemātiski un loģiski” 
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13. att. Apgalvojums: „Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama” 

 

 
14. att. Apgalvojums: „Bija iespēja saņemt pasniedzēja konsultāciju” 

 

 
15. att. Apgalvojums: „Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra laikā” 
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16. att. Apgalvojums: „Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga” 

 

 
17. att. Apgalvojums: „Uzsākot kursu, pasniedzējs iepazīstina ar prasībām kursa apguvei” 

 

 
18. att. Apgalvojums: „Pasniedzējs informē, kā tiks vērtēta kursa apguve” 
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19. att. Apgalvojums: „Kursa saturs lieki nedublējas ar citu kursu vielu” 

 

 
20. att. Apgalvojums: „Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks” 

 

 
21. att. Apgalvojums: „Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei” 
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4. pielikums. Prakses līgumi 
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5. pielikums. Prakses rokasgrāmata 
(prakses nolikums) 
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Apstiprināts Latvijas Universitātes 
Sociālo zinātņu fakultātes 

Informācijas un bibliotēku studiju nodaļā 
2010. gada 28. decembrī 

Latvijas Universitātes 
Sociālo zinātņu fakultātes 

Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas 

DOKUMENTU UN ARHĪVU PĀRVALDĪBAS 
profesionālā maģistra studiju programma 

PRAKSES ROKASGRĀMATA 
(Prakses nolikums1) 

Studente/s:_________________________; 

Stud. apl. nr.:_________________________ 

                                                 
1 Nolikums izstrādāts, pamatojoties uz „Latvijas Universitātes studējošo prakses organizēšanas kārtību” 
(rīkojums Nr. 1/86 16.04.2007; ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 23.09.2010) 
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IEVADS 

Prakses rokasgrāmata reglamentē „Dokumentu un arhīvu pārvaldības” profesionālā 
maģistra studiju programmas prakses norises kārtību. Profesionālā prakse ir būtiska 5. 
kvalifikācijas līmeņa profesionālās kvalifikācijas prasmju un zināšanu apguvē. Prakses norisē 
ir paredzēts: 1) ievadseminārs; 2) prakses uzdevumu realizēšana iestāžu, uzņēmumu arhīvu un 
dokumentu pārvaldības struktūrvienībās; 3) prakses analītiskā pētījuma veikšana; 4) prakses 
noslēguma seminārs. Profesionālās prakses kopējais ilgums ir 1040 stundas jeb 26 
kredītpunkti. 

Profesionālā prakse ir noteiktu uzdevumu veikšana studiju laikā iegūto teorētisko 
zināšanu integrācijai praktiskā darbībā. 

Profesionālās prakses mērķis ir apgūt nepieciešamās praktiskās iemaņas dokumentu un 
arhīvu pārvaldībā saskaņā ar profesiju standarta prasībām. 

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Dokumentu un arhīvu pārvaldības 
profesionālā maģistra studiju programmas studentiem profesionālā prakse ir divās daļās: 

1) prakse dokumentu pārvaldībā un 
2) prakse arhīvu pārvaldībā. 
Praksi vispirms veic dokumentu, pēc tam arhīvu pārvaldībā. Katru prakses daļu ievada 
un noslēdz seminārs. Praksei arhīvu pārvaldībā (pēc nostrādātām 10 nedēļām) ir prakses 
analītiskā pētījuma progresa ziņojuma seminārs. 
Praksi studējošais veic individuāli. Saskaņojot ar iestādi un prakses vadītāju, praksi 

lielās iestādēs vai valsts arhīvos var veikt arī studējošo grupa. Katrā prakses daļā studentam 
jānostrādā noteikts stundu skaits, izpildot konkrētos paredzētos uzdevumus un sasniedzot tai 
izvirzītos specifiskos mērķus (skat. 1. tabulu). 

1. tabula 
Profesionālās prakses norises laiks, apjoms un galvenie uzdevumi 

Prakses 
veids 

Norises 
laiks 

Prakses 
apjoms 

Prakses galvenie uzdevumi 

Profesionālā 
prakse I 

2. semestrī 240 stundas,  
6 kredītpunkti 

Prakse dokumentu pārvaldībā paredz tādus 
uzdevumus kā organizācijas dokumentu sistēmas 
vai kādas no tās sastāvdaļām izstrāde un ieviešana, 
dokumentu sistēmas audits, dokumentu pārvaldības 
reglamentējošo dokumentu un instrumentu izstrāde 
u.c. 

Profesionālā 
prakse II 

3. semestrī 800 stundas,  
20 kredītpunkti 

Prakse arhīvu pārvaldībā nosaka tādus uzdevumus 
kā iepazīšanās ar dokumentu uzkrāšanas, sagla-
bāšanas, uzskaites un izmantošanas organizāciju, 
dokumentu izvērtēšana, arhīva fonda vai tā daļas 
aprakstīšana, piekļuves nodrošināšana iestādes vai 
arhīva dokumentiem u.c. 

 

Prakses vadītājs LU 
ir Latvijas Universitātes pilnvarota persona (studiju programmas docētājs), kurš atbild 
par prakses organizēšanu un koordinēšanu, pārraudzību un novērtēšanu, pilnveidošanu, 
prakses semināru vadīšanu, sadarbību un līgumu slēgšanu ar prakses vietām, sadarbību 
ar prakses vadītājiem institūcijās.  

Prakses vadītājs institūcijā 
ir attiecīgās institūcijas norīkota persona, kas kopā ar studentu plāno un vada paredzēto 
praktisko darbību, sekmē studenta profesionālo izaugsmi, vajadzības gadījumā 
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kontaktējas ar prakses vadītāju universitātē, apmeklē tur organizētos seminārus un 
pasākumus. Prakses vadītājam institūcijā nepieciešams iepazīties ar prakses mērķiem un 
uzdevumiem. Prakses vadītājs institūcijā paraksta Vienošanos starp institūcijas vadītāju, 
prakses vadītāju institūcijā un studentu par prakses nodrošināšanu (skat. 1. pielikumā). 
Prakses vadītājs institūcijā vērtē prakses analītisko pētījumu un prakses atskaiti, kā arī 
studenta zināšanas un prasmes (skat. 3. pielikumā Studenta profesionālās prakses 
novērtējuma anketa). 

Prakses vieta 
ir iestāžu un uzņēmumu dokumentu pārvaldības struktūrvienības, iestāžu un valsts 
arhīvi. Prakses vadītājs LU var piedāvāt studentam prakses vietu saskaņā ar sadarbības 
līgumiem, kurus LU Sociālo zinātņu fakultāte ir noslēgusi par prakses veikšanu. 
Studentam ir tiesības pašam izvēlēties prakses vietu. Prakses vadītājs LU izvērtē tās 
atbilstību profesionālās prakses prasībām. Students par prakses vietu drīkst izvēlēties arī 
savu darba vietu. Studējošo norīkošanu praksē noformē ar dekāna norādījumu (skat. 
2. pielikumā Norādījuma „Par studējošo praksi” paraugs). Ievadot studentu praksē, 
prakses vadītājs LU studentam izsniedz iestādei adresētu pavadvēstuli (skat. 
4. pielikumā Vēstules prakses vietai paraugs). 

PRAKSES DOKUMENTĀCIJA 

Studenta individuālais darba plāns  
Profesionālā prakse (I un II) tiek veikta saskaņā ar studenta individuālo darba plānu. 
Students izstrādā individuālo darba plānu sadarbībā ar prakses vadītāju institūcijā, 
ņemot vērā prakses mērķi un institūcijas specifiku. Studenta individuālajā plānā tiek 
plānots studenta darbs katrai prakses nedēļai atsevišķi. Studenta individuālo darba plānu 
ar savu parakstu apstiprina prakses vadītājs institūcijā. 

Prakses atskaite 
Profesionālajā praksē (I un II) paveiktais atspoguļojas prakses atskaitē. Prakses atskaiti 
students raksta individuāli, analizējot individuālajā darba plānā paredzēto uzdevumu 
izpildi. 
Prakses atskaites gatavošanai var izmantot prakses institūcijas dokumentāciju 
(institūcijas statūtus, nolikumus, amata aprakstus u.tml.), tiesību aktus, savus 
novērojumus prakses vietā un citus informācijas avotus. 
Prakses atskaiti kopā ar prakses vadītāja institūcijā novērtējumu students iesniedz divas 
dienas pirms prakses noslēguma semināra. Prakses vadītājs LU ar savu parakstu 
apliecina studējošā prakses atskaites atbilstību prakses nolikumā noteiktajām prasībām. 

Prakses atskaitē jāietver: 
1. Prakses uzdevumu raksturojums. 
2. Metodes prakses uzdevumu risināšanai, to izvēles pamatojums. 
3. Veiktā darba apjoms. 
4. Rezultāti. 

Prakses analītiskais pētījums 
Profesionālās prakses (I un II) gaitā students izstrādā prakses analītisko pētījumu. 
Pētījuma saturu un apjomu nosaka katras prakses daļas temats, mērķi un uzdevumi. 
Prakses analītisko pētījumu vērtē gan prakses vadītājs institūcijā, gan prakses 
aizstāvēšanas komisija. Prakses analītisko pētījumu students aizstāv prakses noslēguma 
seminārā, sagatavojot prezentāciju (skat. Prakses analītiskā pētījuma aizstāvēšana). 
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Profesionālā prakse I 
DOKUMENTU PĀRVALDĪBA 
(2. semestrī) 

Prakses ilgums 
240 stundas (6 kredītpunkti), 6 nedēļas pēc kārtas. 

Prakses mērķis 
Attīstīt prasmi izstrādāt un uzlabot dokumentu sistēmas, izstrādāt dokumentu 
pārvaldības instrumentus (dokumentu sarakstus, klasifikācijas shēmas, instrukcijas u.c.), 
veikt dokumentu sistēmas auditu. 

Prakses ievadseminārs 
Iepazīstināšana ar prakses uzdevumiem un nosacījumiem sekmīgai prakses realizēšanai. 

Prakses uzdevumi 
Prakses laikā studējošie veic vienu vai vairākus no šādiem uzdevumiem: 
1. Organizācijas dokumentu sistēmas vai kādas no tās sastāvdaļām izstrāde un 

ieviešana; sagaidāmais rezultāts: izstrādātās sistēmas un tās darba plūsmu apraksts. 
2. Dokumentu sistēmas audits; sagaidāmais rezultāts: audita ziņojums ar ieteikumiem 

par organizācijas dokumentu sistēmas uzlabošanu; tai skaitā dokumentēšanas 
politikas un dokumentu sistēmas uzlabošanas stratēģijas izstrāde.  

3. Dokumentu pārvaldības reglamentējošo dokumentu un instrumentu izstrāde; 
sagaidāmais rezultāts: dokumentu politikas, stratēģijas, instrukciju, klasifikācijas 
shēmu projektu, dokumentu sarakstu u. c. izstrāde. 

Uzdevumu izvēli veic atkarībā no organizācijas specifikas un darba apjoma, saskaņojot 
ar prakses vadītāju LU. 

Prakses prasības studentam 
1. Sagatavot studenta individuālo darba plānu. 
2. Prakses laikā izmantot metodoloģiju, kas noteikta: 

LVS ISO 15 489-1: 2001 Dokumentu pārvaldība. 1. daļa. Vadlīnijas 8.4. punktā; 
LVS ISO 15 489-2: 2001 Dokumentu pārvaldība. 2. daļa. Tehniskais ziņojums 
(izmantojams viss dokuments); 
MK 28.09.2010 noteikumi Nr.918 „Iekšējā audita veikšanas kārtība”. 
Uz Arhīvu likuma, Elektronisko dokumentu likuma un Dokumentu juridiskā spēka 
likuma pamata izdotie normatīvie akti. 

3. Izstrādāt prakses analītisko pētījumu (apjoms – 10 lapas). Prakses pētījumu veic, 
padziļināti analizējot vai vērtējot ar dokumentu pārvaldību saistītu jautājumu, 
konstatējot problēmas un piedāvājot risinājuma modeli, balstoties uz apgūtajām 
teorētiskajām zināšanām. 

4. Sagatavot prakses atskaiti. 
5. Aizstāvēt prakses analītisko pētījumu prakses noslēguma seminārā (prezentācija). 

Prakses novērtēšana 
Prakse tiek vērtēta ar atzīmi 10 ballu sistēmā.  
Prakses rezultātā izstrādāto analītisko pētījumu un prakses atskaiti akceptē prakses 
vadītājs institūcijā. Pēc akcepta prakses analītisko pētījumu students prezentē prakses 
noslēguma seminārā un komisija novērtē ar atzīmi. 

Praksei noteikto uzdevumu izpilde dokumentu pārvaldībā (prakses vadītāja 
institūcijā vērtējums) – 50% 
Prakses analītiskā pētījuma izstrāde un aizstāvēšana noslēguma seminārā 
(prakses aizstāvēšana) – 50% 
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Profesionālā prakse II 
ARHĪVU PĀRVALDĪBA 
(3. semestrī) 

Prakses ilgums 
800 stundas (20 kredītpunkti), 20 nedēļas pēc kārtas. 

Prakses mērķis 
Attīstīt prasmi veikt arhīva dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti un nodrošināt saglabāšanu un 
izmantošanu, kā arī aprakstīt arhīva dokumentus un sastādīt arhīva izziņas. 

Prakses ievadseminārs 
Iepazīstināšana ar prakses uzdevumiem un nosacījumiem sekmīgai prakses realizēšanai. 

Prakses uzdevumi 
Prakses laikā studējošie veic šādus secīgus uzdevumus:: 
1. Iepazīšanās ar dokumentu uzkrāšanas, saglabāšanas, uzskaites un izmantošanas 

organizāciju iestādes vai valsts arhīvā, par ko studējošais izstrādā aprakstu 
(apjoms – 10-15 lapas; iekļaujams prakses analītiskajā pētījumā). 

2. Dokumentu izvērtēšana; sagaidāmais rezultāts: metožu un rezultātu apraksts 
(apjoms – 5 lapas; iekļaujams prakses analītiskajā pētījumā). 

3. Arhīva fonda vai tā daļas aprakstīšana; sagaidāmais rezultāts: Latvijas Nacionālā 
arhīva apstiprināts arhīva fonda apraksts vai tā turpinājums. 

4. Dokumentu esamības un fiziskā stāvokļa pārbaude; sagaidāmais rezultāts: 
apstiprināti akti par dokumentu esamības un fiziskā stāvokļa pārbaudi. 

5. Piekļuves nodrošināšana iestādes vai valsts arhīva dokumentiem: atbilžu uz 
informācijas pieprasījumiem, arhīva izziņu sastādīšana; sagaidāmais rezultāts: 
sastādītas izziņas un atbildes uz informācijas pieprasījumiem (apjoms – 10 izziņas 
un atbildes uz informācijas pieprasījumiem). 

Prakses prasības studentam 
1. Sagatavot studenta individuālo darba plānu. 
2. Prakses laikā izmantot šādus normatīvos dokumentus: 

Arhīva un tā struktūrvienību nolikumi un reglamenti, procesus reglamentējošie 
dokumenti; 
Arhīvu likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi. 
Valsts arhīvu ģenerāldirekcija. Instrukcija par juridisko personu arhīvu dokumentu 
uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu. Rīga, 1995; 
LVS 369:2004 Arhīviskais apraksts. Vispārīgie noteikumi. Rīga, 2004; 
Valsts arhīvu ģenerāldirekcija. Norādījumi dokumentu saglabāšanā valsts arhīvu 
iestādēm. Rīga, 2004; 
Valsts arhīvu ģenerāldirekcija. Norādījumi valsts arhīviem fizisko un juridisko 
personu pieprasījumu izpildē. Rīga, 2002; 
Fizisko personu datu aizsardzības likums. 
Administratīvā procesa likums. 
Informācijas atklātības likums. 
Iesniegumu likums. 
Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas un Ārlietu ministrijas 20.04.1995. norādījumi „Par 
ārvalstis izmantojamo arhīvu izziņu, dokumentu norakstu, izrakstu, un kopiju 
sagatavošanu un nosūtīšanu.” 

3. Izstrādāt prakses analītisko pētījumu (apjoms – 25-30 lapas). Prakses pētījumu 
veic: 
a. aprakstot prakses uzdevumus, 
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b. izstrādājot prakses laikā apgūto galveno arhīvu pārvaldības jautājumu aprakstu; 
c. analizējot prakses gaitā konstatētās problēmas; 
d. izstrādājot risinājuma modeli konstatēto praktisko problēmu novēršanai, 

balstoties uz apgūtajām teorētiskajām zināšanām un praktisko pieredzi. 
4. Pēc nostrādātām 10 nedēļām sagatavot prakses analītiskā pētījuma progresa 

ziņojumu un prezentēt to seminārā. 
5. Sagatavot prakses atskaiti. 
6. Aizstāvēt prakses analītisko pētījumu prakses noslēguma seminārā (prezentācija). 

Prakses novērtēšana 
Prakse tiek vērtēta ar atzīmi 10 ballu sistēmā.  
Prakses rezultātā izstrādāto analītisko pētījumu un prakses atskaiti akceptē prakses 
vadītājs institūcijā. Arhīva aprakstus akceptē arī attiecīgās arhīvu uzraudzības iestādes 
Metodiskā ekspertu komisija (MEK).  
Pēc akcepta prakses analītisko pētījumu students prezentē prakses noslēguma seminārā 
un komisija novērtē ar atzīmi. 

Praksei noteikto uzdevumu izpilde arhīvu pārvaldībā (prakses vadītāja institūcijā 
vērtējums) – 35% 
Metodiskās ekspertu komisijas vērtējums – 15% 
Prakses analītiskā pētījuma izstrāde un aizstāvēšana noslēguma seminārā 
(prakses aizstāvēšana) – 50% 

PRAKSES ANALĪTISKĀ PĒTĪJUMA AIZSTĀVĒŠANA 

Profesionālā prakse I un Profesionālā prakse II noslēdzas ar prakses analītiskā pētījuma 
aizstāvēšanu prakses noslēguma seminārā. Studentam ir obligāti jāpiedalās prakses noslēguma 
seminārā, kuram jāsagatavo prezentācija. Prakses noslēguma prezentācijas mērķis ir sniegt 
pārskatu par prakses laikā paveikto un demonstrēt zināšanas par dokumentu un arhīvu 
pārvaldības procesiem institūcijās un organizācijās Latvijā. 

Students prezentāciju gatavo individuāli. Prezentāciju ilustrē ar piemēriem no prakses 
(var demonstrēt shēmas, attēlus, zīmējumus). Prezentācija jāsagatavo PowerPoint vai 
Macromedia Flash datorversijā. Prezentācijas ilgums – 15-20 minūtes.  
Prakses analītiskā pētījuma aizstāvēšanas prezentācijai ir šāds saturs: 
1. Prakses vietas raksturojums. 
2. Prakses mērķu un uzdevumu raksturojums. 
3. Metodes prakses uzdevumu risināšanai, to izvēles pamatojums. 
4. Galvenās konstatētās problēmas. 
5. Konstatēto problēmu risinājuma modeļi. 
6. Rezultāti un novitāte. 

Prakses analītiskā pētījuma aizstāvēšana notiek komisijas priekšā. Komisijā piedalās 
prakses vadītājs LU (komisijas priekšsēdētājs) un locekļi (studiju programmas direktors un 
prakses vadītāju institūcijā pārstāvis). 

Prakses aizstāvēšanas norises gaita: 
1. Students iepazīstina ar praksē izstrādāto analītisko pētījumu 

(prezentācijas ilgums – 15-20 minūtes). 
2. Komisija uzdod jautājumus (diskusijas ilgums – 5-10 minūtes). 
3. Pēc aizstāvēšanas komisija apspriežas par vērtējumu un paziņo to. 
Prakse tiek vērtēta ar atzīmi 10 ballu sistēmā. Atzīmi izliek komisija, ņemot vērā 
prakses uzdevumu un prasību izpildi, prakses vadītāja institūcijā vērtējumu, kā arī 
prakses analītiskā pētījuma prezentāciju aizstāvēšanā. 
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1. pielikums 

VIENOŠANĀS STARP INSTITŪCIJAS VADĪTĀJU, PRAKSES VADĪTĀJU 
INSTITŪCIJĀ UN STUDENTU PAR PRAKSES NODROŠINĀŠANU 

Rīgā,  201__ . gada __. _____________ 

Institūcijas__________________________________________________________________ 
     (institūcijas nosaukums) 

vadītāja/s_________________________________ ir iepazinusies/ies ar Profesionālās prakses 
   (vārds, uzvārds) 

mērķi un prasībām un piekrīt, ka viņa/s vadītajā institūcijā Profesionālo praksi 

___________________________________________________________________________ 
     (prakses nosaukums) 

veic LU Sociālo zinātņu fakultātes profesionālā maģistra studiju programmas „Dokumentu un 

arhīvu pārvaldība” studente/s ___________________________________________________. 
       (vārds, uzvārds) 

Prakses norises laiks no 201__. gada ____________________ līdz _____________________. 

Ar Profesionālās prakses mērķi un uzdevumiem ir iepazinusies/ ies un par prakses vadītāju 

institūcijā piekrīt būt: _________________________________________________________. 
      (amats, vārds, uzvārds) 

Prakses vadītāju institūcijā apstiprina LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un 
bibliotēku studiju nodaļa. 
Par prakses vietas nodrošināšanu un Profesionālās prakses mērķa un uzdevumu izpildi 
institūcijā vienojās: 

Institūcijas vadītāja/s: 

Institūcijas nosaukums: 

Adrese: 
Tālr.: 
E-pasts: 

Vadītājas/a paraksts:  
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Prakses vadītāja/s institūcijā: 

Ieņemamais amats: 

Tālr.: 
E-pasts: 

Prakses vadītājas/a paraksts: 
 
Studente/s: 

Tālr.: 
E-pasts: 

Studentes/a paraksts: 
 

 

Vienošanos paraksta 3 eksemplāros, no kuriem viens paliek pie institūcijas vadītāja, otrs – pie 
prakses vadītāja institūcijā, bet trešais – studentam ievietošanai prakses atskaitē. 

Ar Profesionālās prakses mērķi un uzdevumiem ir iespējams iepazīties Studenta prakses 
rokasgrāmatā (prakses nolikumā). 
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2. pielikums 

Norādījuma „Par studējošo praksi” paraugs 

FAKULTĀTES VEIDLAPA 

NORĀDĪJUMS 
Rīgā 

_________________ Nr._____________ 

Par praksi 

Zemāk minētos profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas 

Dokumentu un arhīvu pārvaldība klasifikācijas kods 47322 studentus norīkot praksē Prakse 

[DokAP M] SDSK6014, prakses organizators Gatis Karlsons, pasniedzējs, no 07.05.2011. 

līdz 18.06.2011. un apstiprināt prakses vietas un vadītājus: 

 

Nr. Vārds, uzvārds Apl. numurs Prakses vieta Prakses vadītājs 
(vadītāji) institūcijā 

1. Vārds Uzvārds xx00000 XXXXX Vārds Uzvārds,  
amats 

2. Vārds Uzvārds xx00000 XXXXX Vārds Uzvārds, 
amats 

 

Pamats: studiju programmas direktora priekšlikums. 

Dekāns J. Rozenvalds 
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3. pielikums 

LATVIJAS UNIVERSITĀTES SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTES 
INFORMĀCIJAS UN BIBLIOTĒKU STUDIJU NODAĻAS 
PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS 

„DOKUMENTU UN ARHĪVU PĀRVALDĪBA” 
STUDENTA PROFESIONĀLĀS PRAKSES 

NOVĒRTĒJUMA ANKETA 

1. Studenta vārds, uzvārds: 

2. Prakses vietas pilns nosaukums, adrese: 

3. Prakses vadītājs institūcijā (vārds, uzvārds, tālrunis): 

4. Prakses laiks:  

5. Norādīt, cik stundas students ir nostrādājis institūcijā: 

6. Lūdzu, ielieciet vērtējumu 10 ballu sistēmā: 

1 (ļoti, ļoti vāji) 
2 (ļoti vāji) 
3 (vāji) 
4 (gandrīz viduvēji) 
5 (viduvēji) 
6 (gandrīz labi) 
7 (labi) 
8 (ļoti labi) 
9 (teicami) 
10 (izcili) 

 

• Studenta motivācija strādāt praksi institūcijā ................ 

• Studenta prasmes patstāvīgi risināt konstatēto problēmu ................ 

• Studenta gatavība uzņemties atbildību, pieņemt lēmumu ................ 

• Studenta prasme teorētiskās zināšanas izmantot praksē ................ 

• Studenta prasme sadarboties un komunicēt ................ 

• Studenta prasme patstāvīgi plānot savu laiku un darbu ................ 
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7. Institūcijas prakses vadītāja secinājumi un novērtējums par studenta Profesionālās 
prakses laikā attīstītajām prasmēm un gūtajām zināšanām dokumentu un arhīvu 
pārvaldībā: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. Jūsu ieteikumi studentam, komentāri: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Prakses vadītāja institūcijā galīgais vērtējums 
(lūdzu, ielieciet vērtējumu 10 ballu sistēmā). 

 
 
 
 

  

vērtējums (vērtējuma skaidrojums)                 (paraksts, datums) 
 

Paldies par atsaucību! 
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4. pielikums 

Vēstules prakses vietai paraugs 

FAKULTĀTES VEIDLAPA 

Rīgā 

_____________Nr._____________ 

Par praksi 

XXXX (prakses vietas nosaukums)  

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte lūdz pieņemt praksē laikā no 

07.05.2011. līdz 18.06.2011. turpmāk minētos profesionālās augstākās izglītības maģistra 

studiju programmas Dokumentu un arhīvu pārvaldība klasifikācijas kods 47322  2. semestra 

pilna laika klātiene studentus: 

1. Vārds Uzvārds, st. apl. xx00000, prakses vadītājs – amats Vārds Uzvārds; 

2. Vārds Uzvārds, st. apl. xx00000, prakses vadītājs – amats Vārds Uzvārds. 

Lūdzam nodrošināt studentiem prakses iespēju atbilstoši prakses mērķiem un 
uzdevumiem (pielikumā) un nobeigumā sniegt studenta prakses vērtējumu un prakses vadītāja 
atsauksmi. 

Pielikumā: prakses apraksts. 

Dekāns J. Rozenvalds 
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5. pielikums 

STUDENTA PAŠNOVĒRTĒJUMS 

Students novērtē savas prasmes un zināšanas: 

Prasmes/spējas nav daļējas ir 

Komunikācijas prasmes    
Sastādīt dokumentus    
Vākt un analizēt informāciju    
Efektīvi prezentēt    

Prasmes/zināšanas    
Analizēt un pielietot praksē dokumentu pārvaldības normatīvos 
aktus un standartus    

Veikt funkciju hierarhisko un sekvencionālo analīzi    
Veikt risku analīzi dokumentiem un informācijai    
Izstrādāt, ieviest un uzlabot dokumentu sistēmas    
Izstrādāt prasības un specifikācijas dokumentu pārvaldības 
projektiem un informācijas sistēmām.    

Organizēt, pārvaldīt un sistematizēt informāciju    
Izvērtēt dokumentus un informāciju, auditēt informācijas sistēmas    
Novērtēt un izvēlēties piemērotākos glabāšanas apstākļus dažādu 
materiālu informācijas nesējiem    

Sadarboties ar prakses vadītāju institūcijā    
 

 



 162

6. pielikums. Akadēmiskā personāla līdzdalība projektos 

Sandis Babris 
2010. Dalība ERAF projektā „Procesu pārvaldības programm-sistēmu būves tehnoloģija un 

tās atbalsta rīki”. 
2006. Dalība LU akadēmiskās attīstības projektā. 

Inta Brūna 
Kopš 1998. Dalība pētījumos „Vadības kontroles metožu izvēle un pielietojums atsevišķās 

uzņēmuma darbības jomās” (pētījumi tiek veikti sadarbībā ar dažādu nozaru 
uzņēmumiem profesionālo asociāciju ietvaros). 

Baiba Holma 
2010. –šobrīd Dalība Valsts pētījumu programmā Nr. 3 “Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas 

vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)”; projekta „Nacionālā identitāte un komunikācija” 
apakšprojektā “Nacionālā identitāte digitālā vidē” vadītājs, LU SPPI (LU reģ. Nr. ZD 
2010/26463). 

2009. Dalība projektā „Pašvaldību publiskās bibliotēkas: vērtība, uzticēšanās un apmierinātība 
ar pakalpojumiem”, SPPI; darba grupas locekle. 

2002.–2003. Dalība projektā DELOS (A network of excellence on Digital Libraries) (Eiropas 
Savienība). (IST 99-12262; LU projekta Nr. 2003/1985). Noorganizēts seminārs 
Latvijas bibliotēku, muzeju un arhīvu speciālistiem - “Metadati digitālajās bibliotēkās” 
(2003. g. 16. aprīlis) projekta DELOS ietvaros. 

2001.–2002. Darbs projektā DELCIS (Distance Education for Librarians) - tālmācība bibliotekāriem, 
kursa “Interneta papildiespējas” izstrāde. 

1998. –2002. Dalība projektā “Informācijas meklēšanas tezaura izstrāde bibliotēkzinātnē”; darba 
grupas locekle. 

Kopš 1991. Dalība pētījumos „Semantika un tekstu apstrāde; tematiskā informācijas meklēšana”. 

Aleksandrs Ivanovs 
2003.–2009. Darbs (līgumi) Latvijas Vēsturnieku komisijas historiogrāfisko pētījumu izstrādē un 

publikāciju sagatavošanā krājumos „Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti” (9., 13., 14., 
16., 17., 19., 20., 21., 24., 25. sēj.). 

2007. –2008. Piedalīšanās IZM projektu (5-8/08.15) īstenošanā. 
Kopš 2003. Dalība Valsts Kultūrkapitāla fonda un Latvijas Valsts vēstures arhīva atbalstītajā 

projektā “Moscowitica – Ruthenica Latvijas Valsts vēstures arhīvā”. 

Gatis Karlsons 
2010. Dalība Starptautiskās arhīvu padomes finansētā projektā P SUV2010 „Studējošo 

dokumentu izvērtēšana un dispozīcija” (projekta vadītājs). 
2010. Dalība Starptautiskā standarta LVS ISO ISO/TR 26122:2008 Darba procesu analīze 

(adaptācijas vadītājs). 
2008. Dalība Starptautiskā standarta „ISO 23081-2 Dokumentu metadati” izstrādē (atbildīgais 

par tulkojumu, terminoloģiju). 
2007. Dalība Starptautiskā standarta „ISO 23081-1 Dokumentu metadati” izstrādē 

(recenzents). 
2005. Dalība profesiju standartu „Dokumentu sistēmu vadītājs” un „Arhīvists” izstrādē 

(izstrādes vadītājs). 
2005. Dalība Starptautiskā standarta „ISO 15489: 1, 2 Dokumentu pārvaldība” izstrādē 

(adaptācijas vadītājs). 
2004. Darbs Starptautiskā standarta LVS ISO 5127 „Informācija un dokumentācija: vārdnīca” 

adaptācijā par nacionālo standartu (darba grupas loceklis). 
2002. Dalība Ministru kabineta 02.03.2004. noteikumu Nr. 117 “Noteikumi par elektronisko 

dokumentu izvērtēšanas veidu un nodošanu valsts arhīvam glabāšanā” izstrādē (darba 
grupas loceklis). 

Līga Krūmiņa 
2010. –šobrīd Dalība Valsts pētījumu programmā Nr. 3 “Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas 

vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)”; projekta „Nacionālā identitāte un komunikācija” 
apakšprojektā “Nacionālā identitāte digitālā vidē”, darba grupas dalībniece, LU SPPI 
(LU reģ. Nr. ZD 2010/26463). 
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2008. –2009. Dalība LU pētniecības projektā „Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2008./2009. 
Atbildīgums” 

2007. Dalība LU pētniecības projektā (LU 2007/ZI2-07); Latvijas Universitātes bibliotēkas 
“E-bibliotēkas attīstības stratēģija”. 

2007. Pētnieciskais darbs „Stabilie digitālo objektu identifikatori: DOI, Handle, URN” ETH-
Augstskolas bibliotēkā Cīrihē. 

2001. Pētnieciskais darbs „Agrīnie latviešu iespieddarbi Britu bibliotēkas fondos, 16. gs. – 
1919” Britu bibliotēkā Londonā (zinātnieku apmaiņas līguma starp Latvijas Zinātņu 
akadēmiju un Britu akadēmiju ietvaros). 

1999. Pētnieciskais darbs „Latviešu un britu kalendāri, 1760–1919” Britu bibliotēkā Londonā 
(zinātnieku apmaiņas līguma starp Latvijas Zinātņu akadēmiju un Britu akadēmiju 
ietvaros). 

Baiba Mūze 
2010. –šobrīd Dalība Valsts pētījumu programmā Nr. 3 “Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas 

vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)”; projekta „Nacionālā identitāte un komunikācija” 
apakšprojektā “Nacionālā identitāte digitālā vidē”, LU SPPI (LU reģ. Nr. ZD 
2010/26463); darba grupas locekle. 

2009. Dalība Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūta pētījumā 
„Pašvaldību publiskās bibliotēkas – vērtība, uzticēšanās un apmierinātība ar 
pakalpojumiem” (darba grupas locekle). 

Kopš 2007. Dalība Latvijas Zinātņu akadēmijas Bibliotēkzinātnes, bibliogrāfijas, grāmatzinātnes un 
informācijas zinātnes terminoloģijas apakškomisijā (komisijas locekle). 

Kopš 2003. Dalība Muzeju, arhīvu, bibliotēku standartizācijas tehniskajā komitejā (komitejas 
locekle). 

1999.–2007. Dalība LU Bibliotēku darbinieku tālākizglītības centra un Latvijas Bibliotekāru 
biedrības Bibliogrāfijas sekcijas tālākizglītības kopprojektā “Bibliotēku sistēma Eiropā” 
(projekta vadītāja). 

1998. Dalība projektā "Bibliogrāfija Latvijā, 1991-1998" (projekta vadītāja). 

Daina Pakalna 
2010. –šobrīd Dalība Valsts pētījumu programmā Nr. 3 “Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas 

vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)”; projekta „Nacionālā identitāte un komunikācija” 
apakšprojektā “Nacionālā identitāte digitālā vidē”, LU SPPI (LU reģ. Nr. ZD 
2010/26463); darba grupas locekle. 

2009. Dalība Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūta pētījumā 
„Pašvaldību publiskās bibliotēkas – vērtība, uzticēšanās un apmierinātība ar 
pakalpojumiem” (pētniece). 

2007. Dalība „Pētījumā par informācijas komunikāciju tehnoloģiju pieejamību un 
izmantošanu un bibliotēku funkcionālo lomu Latvijas sabiedrībā”, kas tiek īstenots 
Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā Latvijas publisko 
bibliotēku attīstības projekta ietvaros (eksperte). 

2003., 2005. Dalība Tautas attīstības pārskata pētījumā Latvija. Pārskats par tautas attīstību 
(2003/2004, 2004/2005). Rīcībspēja reģionos. 

Uldis Rozevskis 
2011. – 2013. Dalība ERAF Reģionālās attīstības fonda projekta „Procesu pārvaldības programsistēmu 

būves tehnoloģija un tās atbalsta rīki”, darbības programmas 2007.-2013. gadam 
„Uzņēmējdarbība un inovācijas”, 2.1. prioritātes „Zinātne un inovācijas”, 
2.1.1. pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība”, 2.1.1.1. aktivitātē „Atbalsts zinātnei 
un pētniecībai” (dalībnieks). 

2009. – 2012. Dalība LZP projektā Nr. 09.1014 (2009.-2012.) „Informātikas instrumentu īpašais 
nozīmīgums un funkcijas Latvijas tālākai izaugsmei” (dalībnieks). 

2006. – 2008. Dalība LZP projektā Nr. 06.1936 „Efektīva optimizācija sarežģītās stohastiskās 
apkalpojošās sistēmās, izmantojot statistisko secinājumu ekvivalences principu” 
(dalībnieks). 

2007.–2008. Dalība LU projektā (Nr. 2007/ZP-16): Informācijas sabiedrības sociālās un tiesiskās 
problēmas un to risinājumi Latvijā (vadītāji: L.Bandeviča, U.Rozevskis). 

2007. Dalība LU projektā (Nr.2007/ZP-60): Inovāciju ietekmes un iespēju novērtēšana 
Latvijas ekonomikas izaugsmei (vadītājs U.Rozevskis). 

2005. Dalība Eiropas Komisijas pētījumā “MEPSIR” (Measuring European Public Sector 
Information Resources) (U.Rozevskis, K.Rozīte). 
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2002.–2005. Dalība LZP projektā (02.0918, nozare: datorzinātnes): Jauni lēmumu pieņemšanas 
kritēriji un duālās vadības algoritmi datorizētām lēmumu pieņemšanas sistēmām 
(vadītājs N.Nečvaļs; dalībnieki: E.Vasermanis, U.Rozevskis, J.Krasts, K.Rozīte, 
M.Moldovans). 

Valdis Rūsiņš 
2007. Dalība standarta „LVS Arhīviskais apraksts. Pielietošanas noteikumi” izstrādē (darba 

grupas loceklis). 
2004. Dalība standarta „LVS ISO 5127 : Informācija un dokumentācija. Vārdnīca” izstrādē 

(darba grupas loceklis). 
2004. Dalība standarta „LVS ISO 11799 : Informācija un dokumentācija. Prasības dokumentu  

glabāšanai arhīvu un bibliotēku materiāliem” izstrādē (darba grupas loceklis). 
2004. Dalība standarta „LVS 369:2004 Arhīviskais apraksts. Vispārīgie principi” izstrādē 

(darba grupas loceklis). 
2003. Darbs Arhīva terminoloģijas rokasgrāmatas veidošanā (URL: 

http://www.arhivi.lv/latv/lvas-tiesibu-akti-pamattermini.pdf; pamattermini publicēti 
Latvijas Vēstnesī, 14.05.2003., Nr.71). 

2002. Dalība Nacionālā arhīviskā apraksta standarta koncepcijas projektā. 

Lilita Seimuškāne 
2001. Dalība Īpašo uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariāta pētījumā “Rezultatīvo 

rādītāju ieviešana valsts pārvaldē”. 
1999. Dalība Starptautiskās pētnieciskās programmas “Demokrātija un vietējās pašvaldības” 

(Latvijas Statistikas institūts, Latvijas Universitāte) pētījumā “Pārvaldes pilnveidošana 
vietējo līderu skatījumā”. 

1999. Dalība Valsts pārvaldes reformu biroja pētījumā “Centrālās valdības, pašvaldību, 
nevalstisko organizāciju un privātā sektora funkciju un attiecību pilnveidošana 
demokratizācijas un decentralizācijas apstākļos”. 

1998. Dalība Valsts pārvaldes reformu biroja pētījumā “Latvijas Republikas valsts pārvaldes 
sistēmas analīze integrācijas kontekstā”. 

Māra Sprūdža 
Kopš 2003. Dalība nozares standartu izstrādē: LVS/STK/22 „Muzeju, arhīvu un bibliotēku darbs” 

(komitejas eksperts). 
2004.–2006. Dalība Arhīvu likuma izstrādē (darba grupas locekle). 

Ineta Tunne 
2009. Dalība pētījumā „Pedagogu inovatīvās darbības aspektu realizēšana pirmskolas iestādes 

pozitīvā tēla veidošanā” 
2009. Dalība pētījumā „Jauniešu informācijas teplas kvalitāte un efektivitāte:iekļaujošās 

izglītības psiholoģiskie aspekti”. 
2008. Dalība Īpašu uzdevumu ministrija sabiedrības integrācijas lietās pētījumā „Kultūru 

daudzveidība, kultūru dialogs un kultūrkompetence” (multiplikatora sertifikāts). 

Viesturs Zanders 
2010. Valsts pētījumu programma Nr. 3 “Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, 

kultūra un cilvēkdrošība)”; projekta “Latviešu grāmatniecība nacionālās identitātes 
diskursā” vadītājs. 

2004. Dalība projektā „Latvijas Nacionālās bibliotēkas datu bāze "Latviešu grāmatniecības 
darbinieki līdz 1918. gadam"” (projekta dalībnieks; Valsts Kultūrkapitāla fonds). 

2004. Dalība projektā „Bibliogrāfiskais rādītājs "Letonikas grāmatu autoru rādītājs (1523-
1919)” (projekta dalībnieks; Valsts Kultūrkapitāla fonds) 

2004. Dalība projektā "The Workers of the Lithuanian Book" (projekta dalībnieks, Viļņas 
universitātes Komunikāciju fakultāte). 
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7. pielikums. Akadēmiskā personāla galvenās zinātniskās publikācijas un 
sagatavotā mācību literatūra  

Sandis Babris 
1. Babris S. Intelektuālā kapitāla būtība un loma mūsdienu organizācijā. No: Latvijas Universitātes Raksti. 

Vadības zinātne. Latvijas Universitāte. 674.sēj. Rīga : Latvijas Universitāte, 2004, 90.-101.lpp. 
ISSN 1407-2157. 

2. Babris, S. Intelektuālo darbinieku vērtējums par esošo vadīšanas praksi Latvijā. No: Latvijas 
Universitātes Raksti. Vadības zinātne. Latvijas Universitāte. 706.sēj. Rīga : Latvijas Universitāte, 2006, 
156.-173.lpp. ISSN 1407-2157. 

3. Babris S. Mārketinga komunikācijas izmaiņas elektroenerģijas tirgus liberalizācijas aspektā. No: LU un 
VAS “Latvenergo” starptautiskās zinātniskās konferences “Enerģētika, tautsaimniecība un vide Baltijas 
jūras reģionā” raksti. Rīga : Latvijas Universitāte un VAS „Latvenergo”, 2005, 62.-70.lpp.  

4. Babris S. Profesionālo pakalpojumu uzņēmumu vadīšanas īpatnības. No: Latvijas Universitātes Raksti. 
Ekonomika un vadības zinātne. Latvijas Universitāte. 677.sēj. Rīga : Latvijas Universitāte, 2004, 16.-
25.lpp. ISSN 1407-2157. 

5. Babris S., Griņevičs D. Taupīgās vadīšanas principi un to izmatošanas iespējas Latvijā (iesniegts 
publicēšanai Latvijas Universitātes Rakstiem 2010. gadā). 

6. Kočanova R., Babris S. Sustainability and its development in Latvia (iesniegts publicēšanai 
N. Kopernika universitātes (Polija) zinātnisko rakstu krājumam 2010. gadā). 

Inta Brūna 
1. Ābika L. Brūna I., Būmane I., Kasale M. Praktisko darbu uzdevumi grāmatvedības teorijā 

(2.papildinātais izdevums). Rīga : SIA „Izglītības soļi”, 2008, 92 lpp. 
2. Brūna I., Millere I. The Development of accounting system in Latvia since the regaining of 

independence and the impact of globalization on it. In: International scientific conference „Economics 
and Management - 2007”, Kaunas, 19-20 April 2007. Kaunas, 2007, p.7. CD (ISSN 1822-6515). 

3. Brūna I., Mietule I. Cilvēkresursu un cilvēkkapitāla uzskaite finanšu grāmatvedībā. Opportunities and 
Challenges of National Economic Development. In: Proceedings of the international conference, April 
17, 2008. Rēzekne, 2008, 105.-117.lpp. 

4. Brūna I., Šneidere R. Assessment of accounting policy trends in Latvia. In: Reports-papers of the XIV 
scientific and educational conference and 14 scientific conference on economic policy, Tarty-Varska, 
29 June - July 2006. Berlin/Tallin, 2006, p.397-407. 

5. Brūna I., Šneidere R. Issues of equity capital accounting and valuation in private capital companies. In: 
International conference “Accounting and Performance Management Perspectives in Business and 
Public Sector Organisations” Tartu, May 7-9 2009. Tartu, 2009, p. 10-14. 

6. Brūna I., Šneidere R. Problems of the internal audit in Latvia. In: International scientific conference 
„From Crisis to Prosperity – Challenges for Government and Business”, Opatia, May 27-29 2010. 
Opatia, 2010, p.168-175. 

7. Brūna I., Šneidere R. Solutions of Insolvency Problems in Latvia. In: Proceedings of international 
scientific conference „Finance and Accounting: Theory and Practice, Development and Trends”. Riga, 
2009, p.55.-69. 

Baiba Holma 
1. Holma B. Daži informācijas intelektuālās pieejamības aspekti globālās informācijas telpas kontekstā. 

No: Expanding borders : Communities and identities: Proceedings of international conference, Riga, 9-
12 November 2005. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2006, 440.-452.lpp. ISBN 9984-783-86-3. 

2. Holma B. Funkcionālā pieeja dokumenta priekšmetam : vai tā maina piekļuvi informācijai? No: 
Uncertain transformations – new domestic and international challenges : Proceedings of the 
international conference, Riga, 9-11 November 2006. Riga : LU Akadēmiskais apgāds, 2007, 179.-
192.lpp. ISBN 9984-802-58-2. 

3. Holma B. The importance of semantic relationships in knowledge organization. In: Knowledge and 
change : Proceedings of the 12th Nordic conference for information and documentation, 1–3 September 
2004. Aalborg : Royal School of Library and Information Science, 2004, p.26-34. ISSN 0902-2848. 

4. Holma B. Indeksēšana kā teksta satura atklāšanas metode informācijas meklēšanas sistēmās. No: 
Latvijas Universitātes Raksti. Bibliotēka un sabiedrība, 3. Latvijas Universitāte. 646.sēj. Rīga : LU, 
2002, 134.-143.lpp. ISSN 1407-2157. 

5. Holma B. Linguistic aspects of knowledge organization in information retrieval systems [online]. In: 
Selecting theoretical frameworks for doctoral research projects, Vilnius University, 22-25 November 
2001. Vilnius, 2001, 10 p. Available: http://www.kf.vu.lt/wordis  
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6. Holma B. The reference system of relational semantics in knowledge organization systems. In:  The 
human dimension of knowledge organization : 7th ISKO-Spain Conference. Barcelona : Universitat de 
Barcelona, Department de Biblioteconomia i Documentacio, 2005, p.296-308. 

7. Holma B. Semantikas izpratnes nozīme zināšanu organizācijā : formālā un funkcionālā pieeja. No: 
Platforma 3 : Latvijas Universitātes filoloģijas, mākslas (teātra un mūzikas) zinātnes un 
bibliotēkzinātnes doktorantu rakstu krāj. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2007, 200.-216.lpp. ISBN 
9984-802-72-8. 

Aleksandrs Ivanovs 
1. Ivanovs A. Arheogrāfija, avotu mācība un vēstures speciālās zinātnes jaunāko laiku Latvijas vēstures 

izpētē. Latvijas Vēsture, 2007, Nr. 2(66), 15.–28.lpp. 
2. Ivanovs A. Historiografie des Holocaust in Lettland. In: 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. 

3. Ivanovs A. Historiography of Latgale within the context of political and ethnic history of the region. 
[Šiauliai.] Acta Humanitarica Universitatis Saulensis, Vol. 9 (2009), p. 72–86. ISSN 1822-7309. 

4. Ivanovs A. Latvijas Valsts vēstures arhīvs un zinātniskās arheogrāfijas attīstības tendences Latvijā. 
1919.–2009. gads. Latvijas Arhīvi, 2009, Nr. 3, 21.-51.lpp. ISSN 1407-2270. 

5. Ivanovs A. Latvijas vēsture 20. gadsimta 60. gados – 80. gadu vidū: izpētes gaita un rezultāti 
(historiogrāfisks apskats). No: Baltijas reģiona vēsture 20. gadsimta 40.–80. gados (Latvijas 
Vēsturnieku komisijas raksti, 24. sēj.). Rīga, 2009. 188.–241. lpp. ISBN 978-9984-824-09-3. 

6. Ivanovs A. Padomju politika Latvijā 20. gadsimta 50. gadu otrajā pusē – 80. gadu vidū : izpētes gaita, 
rezultāti un turpmākā perspektīva (historiogrāfisks apskats). No: Latvijas vēsture 20. gadsimta 40.–90. 
gados. Rīga, 2007, 305.–355.lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti; 21. sēj.). 

7. Ivanovs A. Sovietization of Latvian Historiography 1944–1959: Overview. In: The Hidden and 
forbidden history of Latvia under Soviet and Nazi Occupations 1940–1991. Rīga, 2005, p.256-270, 
349-356. (Symposium of the Commission of the Historians of Latvia; Vol. 14). ISBN 9984-601-92-7. 

8. Ivanovs A. Zespół dokumentów “Moscowitica–Ruthenica” w Łotewskim Państwowym Archiwum 
Historycznym. Zapiski Historyczne (Poświęcone historii Pomorza i krajów Bałtyckich). Toruń, 2006, 
tom LXXI, zeszyt 2-3, S.125–143. ISSN 0044-1791. 

9. Ivanovs A., Kuzņecovs A. Dinaburga Krievijas Valsts seno aktu arhīva dokumentos (1656–1666). 1. un 
2. daļa. Daugavpils, 2002. 199, 198 lpp. ISBN 9984-14-161-6. 

10. Ivanovs A., Kuzņecovs A. Smoļenskas–Rīgas aktis: 13.gs.–14.gs. pirmā puse: Kompleksa 
Moscowitica – Ruthenica dokumenti par Smoļenskas un Rīgas attiecībām. [Rīga]: LVVA; Latvijas 
Arhīvistu biedrība; DU LPI, 2009. 768 lpp., ill. (Žurnāla „Latvijas Arhīvi” pielikums, Sērija „Vēstures 
Avoti”, 6. sēj.). ISBN 978-9984-39-894-5. 

11. Ivanovs A., Varfolomeyev A. Editing and exploratory analysis of medieval documents by means of 
XML technologies: The case of the documentary source complex Moscowitica–Ruthenica. In: 
Humanities, Computers and Cultural Heritage. Amsterdam, 2005, p.155–160. ISBN 9-06984-456-7. 

12. Иванов А.С. Актовые источники об отношениях смоленского княжества с Готландом в первой 
половине XIII в. В кн.: Балтия в контексте Северного пространства. От Средневековья до 40-х 
годов XX века. Москва, 2009. С. 55-83. ISBN 978-5-94067-292-0. 

13. Иванов А. С. Источниковедческие и археографические аспекты реконструкции исторических 
комплексов источников (отдел „Moscowitica – Ruthenica” в бывшем архиве Рижского магис-
трата). В кн.: Сословия, институты и государственная власть в России : cб. статей памяти 
академика Л. В. Черепнина. Институт всеобщей истории Российской академии наук. Москва, 
2010. (Studia philologica). С. 97-105. ISSN 1726-135X, ISBN 978-5-9551-0417-1. 

14. Иванов А., Варфоломеев А. Технология XML как инструмент компьютерного источнико-
ведения. В кн.: Круг идей : Алгоритмы и технологии исторической информатики. Москва; 
Барнаул, 2005, c.241–281. ISBN 5-7904-0425-1. 

Gatis Karlsons  
1. Arovelius R., Domalanus A., Dzivoki J. Karlsons G., Krajewska H. New scientific and university 

archives in European Union [on-line]. In: International congress on archives “New problems or new 
possibilities?” Kuala Lumpur, 2008. Available: http://www.kualalumpur2008.ica.org/en/sessions/new-
scientific-and-university-archives-european-union-new-problems-or-new-possibilitie 

2. Belovari S., Karlsons G., Mikati S., Mikoletzky J., Velloso de Olivera L.M. University/science archives 
across nations [online]. In: Conference “Archives, records and the user”. Dundee (Scotland), 2007. 
Available: http://www.dundee.ac.uk/archives/SUV2007/papers/Belovari_Sasanne.pdf 

3. Karlsons, G. Adopting standards related to records management : Latvian experience [online]. Seminar 
Sharing information and resources : cooperation of museums, archives and libraries in the field of 
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standardization. Riga, 2007. Available: http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/konferencu-
materiali/20070420/gatis_karlsons.pdf  

4. Karlsons G. Latviešu jūrnieki : profesiju aizlieguma veidošanās piemērs. No: Latvijas vēsturnieku 
komisijas raksti. 9. sēj. Rīga, 2003, 119.-138.lpp. 

5. Gaumiga R., Karlsons G., Uzāre D., Ojaveer H. Gulf of Riga (Baltic Sea) fisheries in the late 17th 
century. Fishesries Research (2007) - pieņemts publicēšanai. 

6. Karlsons G., Gudakovska I. Providing online access to students’ dissertations : shared responsibility 
concerns [online]. Seminar “Shared concerns and responsibility for university records and archives”. 
Reykjavik, 2006. Available: http://www2.hi.is/page/ICA/SUV_Draft%20Program  

7. Markvarts R., Gudakovska I., Karlsons G. The University of Latvia ETD program : a case study of 
local practice [online]. 10th International symposium on electronic theses and dissertations. Uppsala 
(Sweden), 2007. Available: http://epc.ub.uu.se/etd2007/programme.html  

Līga Krūmiņa 
1. Krūmiņa L. Grāmata kā kultūras un sociālās vides fenomens. No: Latvijas Universitātes Raksti. 

Bibliotēka un sabiedrība, 3. Latvijas Universitāte. 646.sēj. Rīga : LU, 2002. 6.–26.lpp. ISSN 1407-
2157. 

2. Krūmiņa L. Kārlis Egle latviešu bibliogrāfijas vēsturē. No: Personība. Informācijas telpa : Latvijas 
Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas 60 gadu jubilejai 
veltīta starptautiska konference, Rīga, 2007.g. 11.-12.okt. [kompaktdisks] : konferences referāti. Red. 
B.Sporāne, V.Zanders u.c. [Rīga] : LU SZF IBSN, 2007. ISBN 978-9984-39-348-3. 

3. Krūmiņa L. Latviešu grāmatu kalendāri Latvijas kultūras vēsturē. No: Latvijas Universitātes Raksti. 
Bibliotēkzinātne : Bibliotēka un sabiedrība. Latvijas Universitāte. 699.sēj. Rīga : [Latvijas Universitātes 
apgāds], 2006, 263.-300.lpp. ISSN 1407-2157. 

4. Krūmiņa L. Latviešu kalendāru izpēte britu kalendārniecības kontekstā. No: Latvijas Zinātņu 
Akadēmijas Vēstis. A daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes. 53.sēj., Nr. 4./5./6 (1999), 96.-101.lpp. 
ISSN 1407-0081. 

5. Krūmiņa L. The database of Latvian calendars, 1750 to 1919 : an important component of the national 
bibliography. In: Slavic & East European Information Resources, 2002, Vol. 3, Nr. 2/3, p.135–140. 
ISSN 1522-8886. 

6. Krūmiņa, L., Paršova L. Multilevel system of information literacy education in Latvia : case study [on-
line]. In: BOBCATSSS2010: International conference "Bridging the digital divide - libraries providing 
access for all". 25-26 January, Parma (Italy). 2010. Available: http://dspace-
unipr.cilea.it/handle/1889/1228 

7. Krūmiņa, L., Sporāne, B. Responsibility in information transfer. In: Latvia: Human development report 
(2008/2009): Accountability and responsibility. Eds. Juris Rozenvalds, Ivars Ijabs. 2009. 

Baiba Mūze 
1. Mūze B. Bibliotēku elektroniskie katalogi un to kvalitāte : promocijas darba kopsavilkums filoloģijas 

doktora grāda iegūšanai Komunikāciju zinātnes Bibliotēkzinātnes apakšnozarē. Latvijas Universitāte; 
zin. vad. prof. Baiba Sporāne. Rīga, 2007. 46, [1] lpp. ISBN 978-9984-39-177-9. 

2. Mūze B. Elektroniskie katalogi bibliotēkas kvalitātes sistēmas kontekstā = Electronic catalogues in the 
context of library quality system. No: Platforma-3 : Latvijas Universitātes filoloģijas, mākslas (teātra un 
mūzikas) zinātnes un bibliotēkzinātnes doktorantu rakstu krājums. [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 
2007, 189.-199.lpp. ISBN 978-9984-802-72-8. 

3. Mūze B.  Informācijas kvalitatīva organizēšana bibliotēku elektroniskajos katalogos = Qualitative 
organization of information in library electronic catalogs. No: Latvijas Universitātes raksti. 
Bibliotēkzinātne : bibliotēka un sabiedrība. Latvijas Universitāte. 699.sēj. Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, 2006, 230.-247.lpp. ISBN 9984-783-46-4. ISSN 1407-2157. 

4. Mūze B. Informācijas transformācija zināšanās : ierobežojumi un dilemmas = Information 
transformation into knowledge: limitations and dilemmas. No: Neskaidrās transformācijas – jauni 
izaicinājumi nacionālā un starptautiskā līmenī = Uncertain transformations – new domestic and 
international challenges : starptaut. konf. ziņojumi, Rīga, 2006.g. 9.-11.nov. LU Sociālo zinātņu 
fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūts (SPPI), ASPRI (Advanced Social and Political 
Research Institute), Stratēģiskās analīzes komisija. [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2007, 234.-
243.lpp.  

5. Mūze B. Jauni izaicinājumi Latvijas bibliotēku attālajiem elektroniskajiem katalogiem = New 
challenges to the remote electronic catalogues of libraries in Latvia. No: Platforma-2 : Latvijas 
Universitātes filoloģijas, mākslas (teātra un mūzikas) zinātnes un bibliotēkzinātnes doktorantu rakstu 
krājums. [Rīga] : Zinātne, [2004], 221.-229.lpp. ISBN 9984-7672-48. 
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6. Mūze B. Mašīnlasāmā kataloģizācija : ierakstu struktūra un evolūcija. No: Platforma : Latvijas 
Universitātes filoloģijas, mākslas (teātra un mūzikas) zinātnes un bibliotēkzinātnes doktorantu rakstu 
krājums. Rīga : Zinātne, 2003, 144.-[151.]lpp. ISBN 9984-698-556. 

7. Mūze B., Pakalna D., Kalniņa I. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces : metodiskais līdzeklis. Atb. par 
izd. B.Mūze; red. A.Turlaja; rec. I.Rozenvalde. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 133 lpp. ISBN 
9984-19-765-4. 

8. Mūze B. Union catalogue quality control and evaluation in public libraries. In: Research and 
innovation: Nordic-Baltic strategies for library development : Proceedings of the IV Nordic-Baltic 
library meeting : May 2-3, 2005, Liepaja, Latvia. Riga : National Library of Latvia, 2005, p.169-174. 
ISBN 9984-607-65-8. 

9. Pētījuma „Pašvaldību publiskās bibliotēkas: vērtība, uzticēšanās un apmierinātība ar pakalpojumiem” 
noslēguma ziņojums [tiešsaiste] : pētījums izstrādāts pēc valsts aģentūras „Kultūras informācijas 
sistēmas” pasūtījuma Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā Latvijas pašvaldību 
publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” otrā posma ietvaros. Autori: Daina Pakalna,  
Baiba Holma, Aija Zobena, Aivars Tabūns, Baiba Mūze [u.c.]. Redaktore Baiba Mūze. Rīga, 2009. 223 
lp. : tab., diagr. Pieejams: http://www.kis.gov.lv/attach/Nosleguma_zinojums 

Daina Pakalna 
1. Pakalna D. Ģimenes un bibliotēkas loma bērna sagatavošanā skolai. No: Latvijas Universitātes Raksti. 

Bibliotēka un sabiedrība: 3. Latvijas Universitāte. 646.sēj. Rīga : Latvijas Universitāte, 2002, 106.-
134.lpp. ISSN 1407-2157. 

2. Pakalna D. Informācijpratība un informācijas kultūra informācijas sabiedrībā. No: Sabiedrība un 
kultūra : rakstu krājums. Liepājas Pedagoģijas akadēmija. Sociālo zinātņu un vadības katedra. Liepāja, 
2006, 211.-216.lpp. ISSN 1407-6918.  

3. Pakalna D. Teorētiskās bāzes izveide bakalauru darbos (2007. gadā Informācijas un bibliotēku studiju 
nodaļā aizstāvēto darbu analīze). No: Personība. Informācijas telpa : Latvijas Universitātes Sociālo 
zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas 60 gadu jubilejai veltīta starptautiska 
konference, Rīga, 2007.g. 11.-12.okt. [kompaktdisks] : konferences referāti. Red. B.Sporāne, V.Zanders 
u.c. [Rīga] : LU SZF IBSN, 2007. ISBN 978-9984-39-348-3.  

4. Pakalna, D. Public Libraries in the Information Ecology System of the local community (focus group 
interviews with the Information Ecology mapping – approbation of the method and the first results). In: 
Qualitative and quantitative methods in libraries : theory and applications. New Jersey : World 
Scientific Publ., 2010. P.157-163. ISBN:   978-981-4299-69-5. 
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8. pielikums. LU SZF bibliotēkas infrastruktūras un 
programmai atbilstošu informācijas avotu pieejamības raksturojums 

Latvijas Universitātes Bibliotēka (LUB) ir Latvijas Universitātes (LU) akadēmiska 
pamatstruktūrvienība – vispārpieejama zinātniskā bibliotēka, intelektuālo vērtību glabātāja un 
uzturētāja. 

LUB pamatuzdevumi ir: 
1. veidot LUB krājumu atbilstoši LU studiju un zinātniskā darba virzieniem, 

studiju programmu prasībām; 
2. uzkrāt, sistematizēt, kataloģizēt, bibliogrāfiski apstrādāt un saglabāt 

iespieddarbus, elektroniskās publikācijas, rokrakstus un citus dokumentus; 
3. nodrošināt un popularizēt pieeju elektroniskajām datu bāzēm, analizēt to 

izmantošanas efektivitāti;  
4. uzkrāt un sistematizēt informāciju par LU akadēmiskās darbības rezultātiem; 
5. veidot un saglabāt LU personāla intelektuālā īpašuma: publicēto darbu, LU 

aizstāvēto disertāciju krājumu un datu bāzes; 
6. LU noteiktā kārtībā kataloģizēt un saglabāt bakalaura darbus, maģistra darbus un 

diplomdarbus, kā arī to elektroniskās versijas;  
7. nodrošināt LUB krājuma pieejamību un izmantošanu patstāvīgo studiju 

īstenošanai; 
8. modernizēt un paplašināt sniedzamo pakalpojumu klāstu, attīstīt nozaru nodaļu 

infrastruktūru; 
9. veikt starptautiskā starpbibliotēku abonementa funkcijas, iesaistīties 

starptautiskās bibliogrāfisko datu apmaiņas organizācijās un sistēmās; 
10. piedalīties nacionālās bibliogrāfiskās datu bāzes veidošanā; koordinēt savu 

darbību ar citām augstskolu un zinātniskajām bibliotēkām; 
11. veikt lietišķos pētījumus krājuma attīstības, lietotāju apkalpošanas jomā; 
12. veidot un nostiprināt LU personāla spēju atrast, analizēt, izmantot un demonstrēt 

dažādos datu formātos uzglabātu informāciju;  
13. piedalīties studiju un tālākizglītības programmu realizēšanā, saskaņojot to ar 

fakultātēm, kuras ir atbildīgas par attiecīgo nozari. 

LU Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēka ir LUB nozaru bibliotēka, kas apkalpo 
lietotājus sociālo zinātņu nozarēs, koncentrē informācijas resursus, kas nepieciešami studiju 
procesam un mācībspēku darbam, nodrošina to pieejamību, sadarbojas ar fakultāšu vadību un 
nozaru speciālistiem informācijas nodrošinājuma un pakalpojumu sniegšanas jautājumos, kā 
arī piedalās lietotāju apmācībā. 

1. Bibliotēka atvērta 49 stundas nedēļā, t.sk. otrdienās, ceturtdienās līdz plkst. 
20.00 un sestdienās. 

2. Lietotājiem ir iespēja sazināties ar bibliotēku telefoniski, pa e-pastu un ar 
interneta sarunu rīka Skype palīdzību. 

3. Bibliotēkā ir 36 lasītāju vietas. 
4. Lietoājiem pieejami 19 datori ar interneta pieslēgumu, iespēju ierakstīt 

informāciju CD/DVD un USB informācijas nesējos. 
5. Fakultātes telpās studentiem pieejams bezmaksas bezvadu internets. 
6. Bibliotēkā ir 2 kopēšanas ierīces, drukas ierīce un 2 skeneri. 
7. Lietotājiem internetā pieejams elektroniskais kopkatalogs, kurā iespējams 

sameklēt informācijas resursus un tos pasūtīt. No kataloga pasūtītos informācijas 
resursus iespējams paņemt bibliotēkā nākamo 3 darba dienu laikā. 

8. Viss LU SZF bibliotēkas krājums ir iekļauts elektroniskajā katalogā. 
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9. Lietotājiem, izmantojot LUIS lietotājvārdu un paroli, iespējams no jebkuras 
vietas, kur pieejams internets, un jebkurā laikā piekļūt un izmantot LU abonētos 
elektroniskos informācijas resursus – vārdnīcas, enciklopēdijas, ziņu datu bāzes, 
normatīvo aktu datu bāzes, elektronisko žurnālu datu bāzes un e-grāmatu datu 
bāzes. 

10. Bibliotēkā lietotājiem iespējams iepazīties ar iepriekšējo gadu studentu 
bakalaura, maģistra un diplomdarbiem. 

11. Bibliotēkai ir sava mājaslapa, kurā regulāri tiek ievietota informācija par 
bibliotēkas jaunieguvumiem. Jaunumiem iespējams sekot arī bibliotēkas Twitter 
ziņās un abonējot jaunumus RSS ziņu barotnē. 

12. Abonētajās datu bāzes pieejami 230 žurnāli par Bibliotēkzinātni, arhīvistiku un 
informācijas zinātni 

13. Bibliotēkā pieejami 5 iespiestie žurnāli par Bibliotēkzinātni, arhīvistiku un 
informācijas zinātni.  

14. Katra mācību gada sākumā 1. kursa studenti tiek iepazīstināti ar bibliotēku, tajā 
pieejamajiem informācijas resursiem un to izmantošanu.  

15. 2011. gada sākumā bibliotēkā bija aptuveni 1100 aktīvie lietotāji, vidējais 
apmeklējums ap 400 lietotāji dienā. 

16. Gada izsniegums – 13 300 informācijas resursi (2010. gads). 
17. 2010. gadā bibliotēkas krājumus papildināts ar 1304 jauniem informācijas 

resursiem (973 nosaukumi). 
18. LU SZF bibliotēkas krājumā 2011. gada sākumā bija aptuveni 15 000 

nosaukumu (aptuveni 33 000 eksemplāri). 
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INFORMĀCIJAS AVOTU NODROŠINĀJUMS 
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā “Dokumentu un arhīvu pārvaldība” 

Kursa nosaukums 
1. gads 2. gads Pamatliteratūra 

skaits / % LUB 
Papildliteratūra 
skaits / % LUB 

Periodika + intern. 
skaits / % LUB 1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. 

Obligātā daļa (A daļa) 

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē 

Arhīvzinātne un dokumentoloģija 4    12 / ir 8 (66%) 58 / ir 32 (55%) 5 / ir 4 (80%) 

Informācijas zinātne 2    4 / ir 4 (100%) 5 / ir 5 (100%) 5 / ir 5 (100%) 

Dokumentu krājuma struktūra un aprakstīšana  2   5 / ir 5 (100%) 10 / ir 6 (60%) 5 / ir 5 (100%) 

Dokumentu saglabāšana  2   5 / ir 2 (40%) 15 / ir 10 (67%) 4 / ir 2 (50%) 

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi 
Dokumentu un arhīvu pārvaldības pētniecības un vadības kursi 

Pētniecības metodes sociālajās zinātnēs 2    7 / ir 7 (100%) 7 / ir 7 (100%) 6 / ir 6 (100%) 

Dokumentu un arhīvu pārvaldība I, II 2 4   5 / ir 4 (80%) 14 / ir 6 (43%) 9 / ir 8 (89%) 

Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi 

Lietišķā saskarsme 2    4 / ir 4 (100%) 4 / ir 3 (75%) 4 / ir 4 (100%) 

Profesionālā prakse I, II  6 20  5 / ir 5 (100%) 8 / ir 8 (100%) 1 / ir 1 (100%) 

Maģistra darbs    20 5 / ir 5 (100%) 5 / ir 5 (100%) 6 / ir 6 (100%) 

Ierobežotās izvēles daļa (B daļa) Tematiskie moduļi 

Informācijas tehnoloģijas un pieejamība 

Metadati 2    6 / ir 6 (100%) 4 / ir 4 (100%) 9 / ir 9 (100%) 

Ekspertu sistēmas un mākslīgais intelekts  4   2 / ir 2 (100%) 3 / ir 1 (33%) 8 / ir 8 (100%) 

Digitālie arhīvi  2   5 / ir 5 (100%) 8 / ir 8 (100%) 5 / ir 5 (100%) 
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Informācijas un dokumentu pieejamības 
normatīvie aspekti  2   5 / ir 5 (100%) 21 / ir 14 (67%) 8 / ir 8 (100%) 

Institūciju darbības autortiesiskie aspekti 2    4 / ir 4 (100%) 8 / ir 8 (100%) 6 / ir 6 (100%) 

Vadībzinību teorija un metodes dokumentu un arhīvu pārvaldībā 

Vadības teorija  2   4 / ir 4 (100%) 8 / ir 8 (100%) 6 / ir 6 (100%) 

Sabiedrības vadība 4    6 / ir 6 (100%) 19 / ir 17 (89%) 31 / ir 31 (100%) 

Iekšējais audits 2    4 / ir 4 (100%) 3 / ir 3 (100%) 7 / ir 7 (100%) 

Kvalitātes vadības sistēma arhīvā  2   5 / ir 5 (100%) 10 / ir 7 (70%) 10 / ir 6 (60%) 

Projektu vadība politikā 2    5 / ir 5 (100%) 4 / ir 2 (50%) 3 / ir 3 (100%) 

Dokumentu sistēma 4    6 / ir 6 (100%) 12 / ir 12 (100%) 7 / ir 7 (100%) 

 

Kopā A daļā 12 14 20 20 52 / ir 44 (85%) 129 / ir 85 (65%) 45 / ir 41 (91%) 

Kopā B daļā 8 6 0 0 52 / ir 52 (100%) 97 / ir 81 (84%) 100 / ir 96 (96%) 

Kopā programmā 20 20 20 20 104 / ir 96 (92%) 223 / ir 163 (73%) 145 / ir 137 (94%) 
 
 
Programmā vispār (A daļa + B daļa): 473 / ir 397 (84%) 
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9. pielikums. Līgums ar Valsts arhīvu speciālo bibliotēku par krājuma 
izmantošanu studiju procesa vajadzībām 
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10. pielikums. Metodiskie norādījumi maģistra darba izstrādāšanai 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE  

SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE  

INFORMĀCIJAS UN BIBLIOTĒKU STUDIJU NODAĻA 

METODISKIE NORĀDĪJUMI  

MAĢISTRA DARBA  

IZSTRĀDĀŠANAI UN AIZSTĀVĒŠANAI  

Apstiprināti  

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes  

Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas sēdē 

2011. gada 9. martā 
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1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

Noslēguma darbs (maģistra darbs) – darbs, kura izstrādāšana un aizstāvēšana ir 
priekšnosacījums akadēmiskā grāda un profesionālās kvalifikācijas piešķiršanai2.   

Maģistra darba (turpmāk tekstā – noslēguma darbs) izstrādāšana un aizstāvēšana ir 
Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Profesionālās augstākās izglītības maģistra 
studiju programmas dokumentu un arhīvu pārvaldībā obligāta gala pārbaudījuma sastāvdaļa. 

Noslēguma darbam izvirzītās prasības un iesniegšanas kārtību nosaka “Zinātniskās 
darbības likums” (05. 19. 2005.)3, Augstskolu likums (17. 11. 1995.)4, „Nolikums par 
noslēguma pārbaudījumiem LU” (28. 04. 2003. LU Senāta lēmums Nr. 162 )5, LU rīkojums 
Nr. 1/114 „Noslēguma darbu elektronisko versiju iesniegšanas, glabāšanas un pieejas kārtība” 
(05. 05. 2006.)6, Latvijas Universitātes rīkojums Nr. 1/180 “Par noslēguma darbu izstrādes un 
aizstāvēšanas kārtību”7 (04. 07. 2006.). 

2. NOSLĒGUMA DARBA IZSTRĀDES POSMI 

2.1. Temata izvēle un apstiprināšana 
Noslēguma darbu tematus izvēlas paši studenti atbilstoši savām interesēm.  
Lai izvēlētos noslēguma darba tematu, students vispirms konsultējas ar darba 

zinātnisko vadītāju. Ja docētājs piekrīt darbu vadīt, students raksta iesniegumu programmas 
direktoram, kurā norāda darba nosaukumu (latviešu un angļu valodā) un vadītāju. Uz šī 
iesnieguma jābūt darba zinātniskā vadītāja parakstam8 (skat. 8. pielikumu). 

Noslēguma darbu temati, zinātniskie vadītāji un recenzenti tiek apstiprināti Sociālo 
zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas sēdē, kas notiek novembra 
pirmajā nedēļā. Ja kāds temats vai darba zinātniskais vadītājs netiek apstiprināts, nodaļas 
vadītājs sniedz studentam argumentētu skaidrojumu un piedāvā divu nedēļu laikā precizēt 
izvēlēto tēmu vai izraudzīties citu tematu un darba zinātnisko vadītāju. 

Ja students vēlas mainīt vai precizēt iesniegto noslēguma darba nosaukumu, viņš ne 
vēlāk kā mēnesi pirms darba melnraksta nodošanas datuma raksta iesniegumu programmas 
direktoram. Uz iesnieguma jābūt darba zinātniskā vadītāja parakstam9. 

Noslēgumu darbu nosaukumus (latviešu un angļu valodā), vadītājus un recenzentus 
apstiprina ar fakultātes dekāna rīkojumu ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms darbu aizstāvēšanas. 

                                                 
2 Nolikums par noslēguma pārbaudījumiem Latvijas Universitātē [tiešsaiste]. Apstiprināts ar LU 28.04.2003. 
Senāta lēmumam Nr.162. Rīga : LU, 28.04.2003. [skatīts 2011. gada 8. janvārī]. Pieejams: 
http://www.lu.lv/dokumenti/nolikums-nosleguma-parbaudijumi.html 
3 Zinātniskās darbības likums [tiešsaiste]. [skatīts 2011. gada 8. janvārī]. Pieejams: 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=107337  
4 Augstskolu likums. [tiešsaiste]. [skatīts 2011. gada 8. janvārī]. Pieejams: 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=37967  
5 Nolikums par noslēguma pārbaudījumiem Latvijas Universitātē [tiešsaiste]. Apstiprināts ar LU 28.04.2003. 
Senāta lēmumam Nr.162. Rīga : LU, 28.04.2003. [skatīts 2011. gada 8. janvārī]. Pieejams: 
http://www.lu.lv/dokumenti/nolikums-nosleguma-parbaudijumi.html 
6 Noslēguma darbu elektronisko versiju iesniegšanas, glabāšanas un pieejas kārtība [tiešsaiste] : 05.05.2006. 
rīkojums Nr. 1/ 114. Rīga : LU, 05.05.2006. [skatīts 2011. gada 8. janvārī]. Pieejams: 
http://www.lu.lv/dokumenti/nosleguma-darbu-elektroniskas-versijas.html 
7 Noslēguma darbu (bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) izstrādāšanas un 
aizstāvēšanas kārtība [tiešsaiste]: pielikums. Apstiprināts ar LU 04.07.2006. rīkojumu Nr.1/180. [skatīts 2011. 
gada 8. janvārī]. Pieejams: https://luis.lanet.lv/pls/pub/nas.main_frames?l=1&uid=00650474701549195 
8 Iesnieguma paraugu skat. 8. pielikumā. 
9 Iesnieguma paraugu skat. 9. pielikumā. 
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2.2. Noslēguma darba izstrādes gaita sadarbībā ar zinātnisko vadītāju 
1. Pētījuma problēmas noteikšana. 
2. Informācijas avotu meklēšana, atlase, studijas. 
3. Koncepcijas izstrāde. 

Noslēguma darba koncepcija jāiesniedz darba zinātniskajam vadītājam līdz decembra 
trešajai nedēļai. Marta pēdējā nedēļā tiek organizēta maģistrantu koncepcijas 
aizstāvēšana – diskusija10.  

4. Pētījuma metodoloģijas izstrādāšana. 
5. Pētījuma programmas izstrāde. 

Noslēguma darbu programma tiek izstrādāta un saskaņota ar darbu zinātniskajiem 
vadītājiem. 

6. Datu vākšana un analīze. 
7. Melnraksta izstrāde un iesniegšana. 

Noslēguma darbu melnrakstus (ar darba zinātniskā vadītāja parakstu) maģistru studiju 
programmas studenti iesniedz aprīļa pēdējā nedēļā11. Melnrakstus pieņem un reģistrē 
nodaļas studiju metodiķis. Ja students nopietnu iemeslu dēļ nevar melnrakstu 
noteiktajā datumā iesniegt, viņš raksta iesniegumu nodaļas vadītājam, lūdzot pagarināt 
melnraksta iesniegšanas termiņu. 

8. Tīrraksta izstrādāšana.  

Studentam ir regulāri jākonsultējas ar darba zinātnisko vadītāju. Ja students nav 
nodaļas akadēmiskajā kalendārā noteiktajos datumos iesniedzis darba koncepciju un 
melnrakstu, viņu var nepielaist pie darba aizstāvēšanas. 

3. NOSLĒGUMA DARBA APJOMS, STRUKTŪRA UN SATURS 

Noslēguma darba apjoms – 80 – 90 lp. (vidēji 1800 zīmes lp., ieskaitot intervālus) vai 
144 000 – 162 000 zīmes.  

Noslēguma darbs sastāv no šādām daļām12: 
1) titullapa; 
2) anotācijas, atslēgvārdi; 
3) satura rādītājs; 
4) apzīmējumu saraksts13; 
5) ievads; 
6) nodaļas un apakšnodaļas; 
7) rezultāti un diskusija; 
8) secinājumi; 
9) pateicības14; 
10) izmantoto informācijas avotu saraksts; 
11) pielikumi; 
12) dokumentārā lapa. 

1. Titullapa noformējama atbilstoši paraugam (skat. 1. pielikumu). 

                                                 
10 Datumi katru gadu tiek apstiprināti nodaļas sēdē un iekļauti nodaļas akadēmiskā gada kalendārā. 
11 Datumi katru gadu tiek apstiprināti nodaļas sēdē un iekļauti nodaļas akadēmiskā gada kalendārā. 
12 Noslēguma darbu (bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) izstrādāšanas un 
aizstāvēšanas kārtība [tiešsaiste]: pielikums. Apstiprināts ar LU 04.07.2006. rīkojumu Nr.1/180. [skatīts 2011. 
gada 8. janvārī]. Pieejams: https://luis.lanet.lv/pls/pub/nas.main_frames?l=1&uid=00650474701549195 
13 Ja tas nepieciešams. 
14 Pēc autora izvēles. 
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2. Anotācijas un atslēgvārdi. Anotāciju veido latviešu un angļu valodā, papildus var 
tikt pievienota arī anotācija kādā citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā. 
Anotācijas apjoms –no 700 līdz 850 zīmēm, ieskaitot intervālus. Anotācijā tiek 
aprakstīta pētījuma problēma, pētījuma mērķi, īsi raksturoti iegūtie rezultāti15. Tai pašā 
lapā aiz anotācijas tiek ievietoti 3 – 7 atslēgvārdi, kas raksturo darba tematu. 

3. Satura rādītājs (paraugu skat. 2. pielikumā). 
Satura rādītājā vispirms uzrāda apzīmējumu sarakstu, ja tāds darbam netiek 
pievienots, – ievadu. Nodaļas un apakšnodaļas numurē ar arābu cipariem. Pielikumus 
(ja tādi ir) numurē atsevišķi, norādot katra pielikuma nosaukumu. 

4. Apzīmējumu saraksts (paraugu skat. 3. pielikumā), kurā tiek atšifrēti darbā lietotie 
saīsinājumi un apzīmējumi. 

5. Ievads. Darba ievadā ietverti un raksturoti šādi galvenie elementi: 
1) temata aktualitāte, temata norobežojums (ja tāds nepieciešams); 
2) problēmsituācija un pētījuma problēma; 
3) teorētiskā bāze;  
4) empīriskā bāze16; 
5) koncepcija; 
6) izpētes pakāpe, novitāte; 
7) pētījuma objekts un priekšmets; 
8) pētījuma mērķi un uzdevumi; 
9) hipotēze; 
10) pētniecības metodes; 
11) praktiskie rezultāti; 
12) darba struktūra17. 

6. Nodaļas ar apakšnodaļām veido kursa vai noslēguma darba pamatdaļu. Tajās veikta 
pētījuma problēmas teorētiskā analīze, informācijas avotu apskats un empīriskais 
pētījums. 
Nodaļu un apakšnodaļu nosaukumiem jābūt precīziem un kodolīgiem, tiem precīzi 
jāatspoguļo to saturs. Materiāls jāizklāsta loģiskā secībā. Katra nodaļa jābeidz ar 
secinājumiem un pāreju uz nākamo nodaļu. Darbs jāraksta zinātniskajā rakstu valodā. 
Tajā nedrīkst būt gramatiskas un stila kļūdas.  

7. Rezultāti un diskusija. Šajā daļā parādīti svarīgākie pētījuma rezultāti, salīdzinot tos 
ar teorētiskajām atziņām, citiem pētījumiem un izvirzīto hipotēzi. Diskusiju var veidot 
arī kā atsevišķu nodaļu.  

8. Secinājumi. Noslēguma secinājumos apskatīta pētījuma gaita un galvenās gūtās 
atziņas, konstatēts, vai un kā hipotēze pētījuma gaitā ir pierādīta. Secinājumus var 
apkopot darbā izklāstītajā secībā vai pēc to svarīguma. Šajā daļā raksturota pētījuma 
praktiskā nozīme un ieteikti turpmākie iespējamie pētījuma virzieni. Secinājumiem 
jāsatur tikai paša autora domas un atziņas.  

9. Pateicības. Ja autors to vēlas, viņš var izteikt pateicību visiem, kas palīdzējuši 
pētījuma tapšanā – snieguši palīdzību datu vākšanā, morāli vai materiāli atbalstījuši.  

10. Izmantotie informācijas avoti. Sarakstā norāda tikai tos informācijas avotus, uz 
kuriem darbā ir atsauces. Norāžu apraksti, saraksta kārtošana un atsauces tekstā 
veidojamas pēc bibliogrāfisko norāžu standartiem LVS ISO 690 un LVS ISO 690-2 

                                                 
15 Noslēguma darbu (bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) izstrādāšanas un 
aizstāvēšanas kārtība [tiešsaiste]: pielikums. Apstiprināts ar LU 04.07.2006. rīkojumu Nr.1/180. [skatīts 2011. 
gada 8. janvārī]. Pieejams: https://luis.lanet.lv/pls/pub/nas.main_frames?l=1&uid=00650474701549195 
16 Ja darbā veikts empīrisks pētījums. 
17 Atkarībā no pētījuma temata un stratēģijas daži elementi programmā var netikt iekļauti. Treknrakstā iezīmēti 
obligātie ievada elementi. 
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(sīkāk skat. metodisko līdzekli „Bibliogrāfiskās norādes un atsauces”18. Bibliogrāfisko 
norāžu saistībai ar atsaucēm tekstā izmanto numeratīvo metodi.  
Nav ieteicams lietot pārmērīgi daudz tiešu citātu. Tekstā citāti iekļaujami tikai tādā 
gadījumā, ja tie ir sevišķi nozīmīgi, nepieciešami domas precīzai pamatošanai vai 
darbā aplūkojamās problēmas ilustrācijai. Citātiem tekstā jābūt precīziem, tie jāliek 
pēdiņās. Katram citātam tekstā jādod atsauce. Atsaucēm jābūt arī tad, ja netiek citēts 
tieši, bet izmantotas kāda cita autora domas vai atziņas. 

11. Pielikumi. Pielikumus pievieno darba beigās (aiz izmantoto informācijas avotu 
saraksta) to pieminēšanas kārtībā. Pielikumos izvieto pētniecības instrumentāriju – 
anketas, novērošanas dienasgrāmatas, interviju transkripcijas, lielāka apjoma tabulas 
un attēlus. 

12. Dokumentārā lapa (skat. 4. pielikumu). Dokumentārā lapā ietver: 
1) darba nosaukumu un LU fakultāti, kurā darbs izstrādāts;  
2) apliecinājumu, ka darbs veikts patstāvīgi, visi izmantotie informācijas avoti 

ietverti informācijas avotu sarakstā, un darba elektroniskā kopija atbilst 
iesniegtajai datorizdrukai; 

3) ar parakstu apliecinātu darba zinātniskā vadītāja rekomendāciju darba 
aizstāvēšanai; 

4) recenzenta datus (akadēmisko amatu un zinātnisko grādu); 
5) nodaļas studiju metodiķa parakstu par darba saņemšanu; 
6) aizstāvēšanas sēdes datumu, vērtējumu, komisijas sekretāra parakstu19 

4. NOSLĒGUMA DARBA TEHNISKAIS NOFORMĒJUMS 

4.1. Teksta izvietojums lapā 
Teksts tiek noformēts datorsalikumā uz baltām A4 standartformāta lapām, apdrukātām 

no vienas puses. Atstarpe starp rindām – 1,5 punkti. 
Lapas iestatījumi: augšējā, apakšējā un labā mala – 20 mm, kreisā mala – 30 mm.  
Burtu izmērs – 12, fonts – Time New Roman. 
Rindkopas formatē ar 1,27 cm atkāpi. 
Lapas numurē apakšā, vidū ar arābu cipariem, sākot ar lapu, kurā ir apzīmējumu 

saraksts, un ja tā nav – ar ievadu. 

4.2. Nodaļu virsrakstu izvietojums lapā 
Nodaļas sāk jaunā lapā, to virsrakstus raksta ar lielajiem burtiem treknrakstā (bold), 

burtu lielums – 14 punkti, ar centrējumu lapas vidū. Apakšnodaļas turpina tajā pašā lapā, to 
nosaukumus raksta treknrakstā (bold) mazajiem burtiem, burtu lielums – 12, lappuses kreisajā 
malā ar 1,27 cm. Atkāpi. Aiz nodaļu un apakšnodaļu virsrakstiem punktu neliek. 

Virsrakstos nelieto saīsinājumus, izņēmums ir abreviatūras, kas atšifrētas apzīmējumu 
sarakstā. 

4.3. Ilustratīvais materiāls 

4.3.1. Attēli 
Visas ilustrācijas – zīmējumus, fotogrāfijas, grafikus, shēmas, diagrammas – sauc par 

attēliem. Attēli ievietojami lapā tūlīt pēc to pieminēšanas tekstā. Tos numurē nodaļu ietvaros. 
Attēla numuru un nosaukumu novieto zem attēla slīprakstā, piem., 1.5. att. un nosaukumu – 

                                                 
18 Mūze, Baiba, Pakalna, Daina, Kalniņa, Iveta. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces : metod. līdz. Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2005. 136 lpp. ISBN 9984-19-765-4. 
19 Tikai noslēguma darbiem. 
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11 punktu burtiem treknrakstā (skat. 5 pielikumu). Tekstā iekavās dod atsauci, piemēram, 
(skat. 1.5. att.).  

4.3.2. Tabulas 
Darbā izmantoto skaitlisko informāciju pārskatāmības labad ieteicams izvietot tabulās. 

Tabulas numurē nodaļu ietvaros. Tabulas numuru un nosaukumu raksta virs tabulas augšējā 
labajā stūrī ar 11 punktu burtiem treknrakstā (skat. 6. pielikumu). Ja tabula jāpārnes uz 
nākamo lappusi, virs tās raksta « …tabulas turpinājums ». Aiz attēlu un tabulu nosaukumiem 
punktu neliek. 

Ilustratīvais materiāls un tabulas tekstā izvietojamas tā, lai tās būtu ērti pārskatāmas un 
lasāmas teksta lasīšanas virzienā vai, pagriežot darbu par 90 grādiem pulksteņa rādītāja 
virzienā. 

Tekstā ievietotais ilustratīvais un skaitliskais materiāls ir jāanalizē.  

4.3.3. Pielikumi 
Pielikumus pievieno darba beigās (aiz izmantoto informācijas avotu saraksta) to 

pieminēšanas kārtībā. Pielikumus numurē lapas labajā augšējā stūrī. Katram pielikumam jābūt 
ar savu nosaukumu, ko raksta nākamajā rindā zem pielikuma numura (skat. 1. pielikumu). 
Tekstā jāatsaucas uz konkrētā pielikuma numuru. 

4.4. Darba iesiešana 
Noslēguma darba datorizdrukas jāiesniedz divos eksemplāros, no kuriem viens 

jāiesien cietajos vākos. Vāka noformējumu skat. 7. pielikumā. Otrs eksemplārs (to darba 
autors pēc aizstāvēšanas saņem atpakaļ) – iesiets ar spirāli. 

Pēc darbu iesniegšanas un piereģistrēšanas sietuves iesējumā noformētais eksemplārs 
iesniedzams darba recenzentam, ar spirāli iesietais – darba zinātniskajam vadītājam.  

5. NOSLĒGUMA DARBA IESNIEGŠANA 

Noslēguma darbu iesniegšanas termiņus katru gadu apstiprina ar nodaļas sēdes 
lēmumu un iekļauj akadēmiskā gada kalendārā.  

Noslēguma darbi tiek iesniegti divos datorizdrukas eksemplāros un elektroniskās 
kopijas veidā. Darba elektronisko kopiju studenti pirms darba iesniegšanas konvertē PDF 
(Portable document format) formātā un augšupielādē LUIS, izmantojot LANET piešķirto 
paroli. Anotācijas iekopē vai ieraksta tām paredzētajos LUIS laukos. Elektronisko kopiju 
saglabā ar nosaukumu, kuru veido studējošā uzvārds, vārds un studenta apliecības numurs, 
piemēram, Liepa_Daiga_VestB93010. Nosaukumu veido bez garuma un mīkstinājuma 
zīmēm. Noslēguma darbu augšupielādē vienā datnē (failā), kuras lielums nevar būt lielāks par 
50 MB. 

Noslēguma darbu iesietās izdrukas tiek iesniegtas nodaļas studiju metodiķim, kurš 
piereģistrējot pārbauda, vai elektroniskā versija ir augšupielādēta LUIS un izsniedz studentam 
aizpildīšanai reģistrācijas lapu, kurā ar parakstu jāapliecina elektroniskās kopijas atbilstība 
iesniegtajām izdrukām un piekrišana vai aizliegums darba pilnas versijas publiskošanai LU 
Noslēguma darbu datubāzē. No sekmīgi aizstāvētajiem darbiem LU Bibliotēka veido 
Noslēguma darbu bibliogrāfisko datubāzi, kas pieejama ikvienam interneta lietotājam. 
Pilnteksta versijas, ko darbu autori atļāvuši publiskot, pieejamas, izmantojot LANET 
lietotājvārdu un paroli20.  

Kompaktdiskā iesniegtā darba kopija pieejama darba zinātniskajam vadītājam, 
recenzentam un noslēguma pārbaudījuma komisijas locekļiem. 

                                                 
20 Noslēguma darbu elektronisko versiju iesniegšanas, glabāšanas un pieejas kārtība [tiešsaiste] : 05.05.2006. 
rīkojums Nr. 1/ 114. Rīga : LU, 05.05.2006. [skatīts 2009. gada 26. janvārī]. Pieejams: 
http://www.lu.lv/dokumenti/nosleguma-darbu-elektroniskas-versijas.html 
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6. NOSLĒGUMA DARBA AIZSTĀVĒŠANA 

Noslēguma darbu aizstāvēšana notiek gala pārbaudījumu komisijas atklātā sēdē. 
Komisijas sastāvā jābūt priekšsēdētājam, vietniekam, sekretāram un vismaz diviem locekļiem. 
Tā ir lemt spējīga, ja sēdē piedalās vismaz priekšsēdētājs vai vietnieks, sekretārs un viens 
komisijas loceklis. Komisijas sastāvu katram gadam ar LU rīkojumu apstiprina mācību 
prorektors. Komisijas priekšsēdētājs un vietnieks ir personas ar doktora grādu. Bakalaura gala 
pārbaudījumu komisijas locekļiem jābūt akadēmiskajam personālam ar maģistra grādu. 
Maģistra akadēmisko studiju programmās gala pārbaudījumu komisijas locekļiem, izņemot 
sekretāru, jābūt doktora zinātniskajam grādam vai docenta akadēmiskajam nosaukumam. 
Profesionālo maģistru studiju noslēguma pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs un vismaz 
puse no komisijas sastāva ir nozares speciālisti. Vismaz pusei no komisijas locekļiem jābūt ar 
doktora grādu21. 

Noslēguma darbu var aizstāvēt visi studenti, kuri ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms gala 
pārbaudījumu komisijas sēdes ir izpildījuši studiju programmas teorētisko daļu. Studentu 
sarakstu, kuriem atļauts kārtot noslēguma pārbaudījumu, apstiprina fakultātes dekāns. 

Pārbaudījumu komisijas darba grafiku sastāda sekretārs, saskaņojot to ar studiju 
programmas direktoru, komisijas priekšsēdētāju, darbu zinātniskajiem vadītājiem un 
recenzentiem. Studējošie jāiepazīstina ar šo grafiku ne vēlāk kā divas nedēļas pirms 
pārbaudījuma. 

Gala pārbaudījumu komisijas sekretārs nodrošina iesniegto darbu nodošanu 
recenzentiem un iespēju studentiem vismaz divas dienas pirms aizstāvēšanas iepazīties ar 
recenziju22. 

Noslēguma darbu aizstāvēšanas procedūra: 
1. Autora uzstāšanās – līdz 7 minūtēm, kurā raksturo  pētījuma problēmu, teorētisko 

bāzi, izvirzīto hipotēzi, iepazīstina ar darba izstrādes gaitu, iegūtajiem rezultātiem, 
galvenajiem secinājumiem. Vēlams sagatavot arī izdales vai demonstrējamu materiālu 
uz kodoskopa plēvēm vai PowerPoint.  

2. Atbildes uz jautājumiem. Jautājumus uzdod recenzents, bet var uzdot jebkurš 
komisijas loceklis vai klātesošais. Uz jautājumiem jāatbild tūlīt pēc to uzdošanas. 

3. Darba zinātniskā vadītāja atsauksme (5 – 7 minūtes), kurā tiek raksturots darba 
process, darba stils, prasmes un iemaņas veikt patstāvīgu pētījumu, gala rezultāta 
vērtējums. 

4. Recenzenta uzstāšanās (5 – 7 minūtes), kurā tiek vērtēta darba atbilstība izvirzītajam 
mērķim, koncepcija, hipotēze, pētniecības metožu pielietojums, darba struktūra, teksta 
izklāsta loģiskums, terminoloģijas lietojums, darba valoda, noformējums. Savu 
uzstāšanos recenzents noslēdz ar vērtējumu – vai izstrādātais darbs atbilst prasībām un 
pretendentam ir piešķirams bakalaura vai maģistra grāds. Ja recenzents nevar uz sēdi 
ierasties, komisijas sekretārs vai vadītājs nolasa viņa iepriekš iesniegto recenziju.  

5. Diskusija – tajā var piedalīties visi sēdes dalībnieki, izsakot savu viedokli un uzdodot 
darba autoram jautājumus. 

6. Galavārds, kurā autors atbild uz diskusijas gaitā uzdotajiem jautājumiem, aizstāv 
savu nostāju, pamato aizrādījumus par kļūdām un nepilnībām. 

7. Slēgta gala pārbaudījumu komisijas sēde. Pēc tam, kad uzklausīti un recenzēti visi 
grāda pretendenti, komisijas locekļi slēgtā sēdē lemj par atzīmēm. 

                                                 
21 Nolikums par noslēguma pārbaudījumiem Latvijas Universitātē [tiešsaiste]. Apstiprināts ar LU 28.04.2003. 
Senāta lēmumam Nr.162. Rīga : LU, 28.04.2003. [skatīts 2011. gada 8. janvārī]. Pieejams: 
http://www.lu.lv/dokumenti/nolikums-nosleguma-parbaudijumi.html 
22 Turpat. 
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8. Komisijas lēmuma publiska paziņošana. Paziņojot gala pārbaudījumu komisijas 
lēmumu, komisijas priekšsēdētājs raksturo darbu kopējo līmeni, iesaka darbus publicēt 
vai izmantot mācību procesā. Atzīmes publiski netiek nosauktas, tās ieraksta sēdes 
protokolā un noslēguma darbu dokumentārajās lapās. 

7. NOSLĒGUMA DARBA VĒRTĒŠANA 

7.1. Vērtēšanas kārtība 
Noslēguma darbu vērtēšana notiek slēgtā noslēguma pārbaudījumu komisijas sēdē, 

kurā piedalās darbu zinātniskie vadītāji un recenzenti. Pirmais atzīmi ierosina noslēguma 
darba recenzents, pēc tam savu viedokli izsaka darba zinātniskais vadītājs un pārējie komisijas 
locekļi. Komisija pieņem lēmumu par vērtējumu, atklāti balsojot. Ja balsu skaits ir vienāds, 
izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.  

Komisijas lēmumu par noslēguma pārbaudījuma vērtējumu apstiprina fakultātes 
Dome.  

Noslēguma pārbaudījumu komisijas sēdes uz noteiktas formas veidlapas protokolē 
sekretārs. 

Studenti, kuru noslēguma darbs tiek atzīts par plaģiātu, tiek atstādināti no 
pārbaudījuma un eksmatrikulēti. Atkārtota noslēguma pārbaudījuma kārtošana tiek atļauta ne 
ātrāk kā pēc gada. Noslēguma darbs ir jāraksta par jaunu tematu23. 

7.2. Vērtēšanas kritēriji  
1. Pētījuma temata aktualitāte, studenta prasme precīzi noformulēt pētījuma problēmu; 
2. Pētījuma ievada elementu (koncepcijas, hipotēzes, mērķa un uzdevumu, objekta un 

priekšmeta) precīzi formulējumi; 
3. Darba struktūras loģiskums un atbilstība pētījuma problēmai;  
4. Iemaņas strādāt ar informācijas avotiem (meklēt, atlasīt, izvērtēt, analizēt); 
5. Prasme veikt pētījuma problēmas teorētisko analīzi, konkrētu teoriju pielietojums 

pētījumā; 
6. Adekvātas pētījuma metodoloģijas izvēle (pētījuma stratēģijas un metožu izvēles 

pamatojums, prasme pielietot izvēlētās metodes datu vākšanai un apstrādei); 
7. Korekta zinātniskās rakstu valodas stila lietošana darbā, precīzu nozares 

terminoloģijas izmantošana; 
8. Precīza atsauču un norāžu sistēmas veidošana; 
9. Darba atbilstību noformējuma tehniskajām prasībām; 
10. Darba autora ziņojums (prasmi iepazīstināt ar veikto pētījumu, formulēt secinājumus); 
11. Atbildes uz jautājumiem, prasme diskutēt, argumentēt savu viedokli. 

8. APELĀCIJAS KĀRTĪBA 

Students var triju darba dienu laikā pēc pārbaudījuma rezultātu paziņošanas iesniegt 
apelāciju fakultātes apelācijas komisijas priekšsēdētājam: 

1) par nepielaišanu kārtot noslēguma pārbaudījumus; 
2) par noslēguma pārbaudījumu norisi (tai skaitā par noslēguma darba 

aizstāvēšanas un vērtēšanas procesu)24.  
                                                 
23 Nolikums par noslēguma pārbaudījumiem Latvijas Universitātē [tiešsaiste]. Apstiprināts ar LU 28.04.2003. 
Senāta lēmumam Nr.162. Rīga : LU, 28.04.2003. [skatīts 2011. gada 26. janvārī]. Pieejams: 
http://www.lu.lv/dokumenti/nolikums-nosleguma-parbaudijumi.html 
24 Noslēguma darbu (bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) izstrādāšanas un 
aizstāvēšanas kārtība [tiešsaiste]: pielikums. Apstiprināts ar LU 04.07.2006. rīkojumu Nr.1/180. [skatīts 2011. 
gada 8. janvārī]. Pieejams: https://luis.lanet.lv/pls/pub/nas.main_frames?l=1&uid=00650474701549195 



 

 

185

Fakultātes apelācijas komisija triju dienu laikā pēc saņemšanas izskata studenta 
iesniegumu. Uz komisijas sēdi tiek uzaicināts students un pārbaudījumu komisijas 
priekšsēdētājs vai viņa vietnieks. Komisijas lēmumu studentam izsniedz rakstveidā.  

Ja students nav apmierināts ar apelācijas komisijas lēmumu, viņš var ne vēlāk kā 
nākamajā darbdienā pēc lēmuma saņemšanas iesniegt apelāciju mācību prorektoram. 

Mācību prorektors izskata studenta iesniegumu piecu darba dienu laikā un rakstiski 
informē par pieņemto lēmumu. Prorektora lēmums ir galīgs25. 

                                                 
25 Turpat. 
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1. pielikums 
Noslēguma darba titullapas paraugs 

LATVIJA UNIVERSITĀTE 

SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE 

INFORMĀCIJAS UN BIBLIOTĒKU STUDIJU NODAĻA 

PUSAUDŽU INFORMĀCIJAS VIDE 

UN BIBLIOTĒKU VIETA TAJĀ 

MAĢISTRA DARBS 

Autore: Dace Birzniece 

Stud.apl.00010 

Darba vadītājs: profesors Dr.philol. Juris Kalniņš 

RĪGA 2011 
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2. pielikums 
Satura rādītāja paraugs 

SATURS 
 

Apzīmējumu saraksts .................................................................................................................. 1 
Ievads ......................................................................................................................................... 2 

1. Nodaļas nosaukums ............................................................................................................... 4 

1.1.  1. līmeņa apakšnodaļas nosaukums ....................................................................... 4 

1.2.  1. līmeņa apakšnodaļas nosaukums ..................................................................... 12 

1.2.1.  2. līmeņa apakšnodaļas nosaukums ...................................................... 12 

1.2.2.  2. līmeņa apakšnodaļas nosaukums ...................................................... 14 

2. Nodaļas nosaukums  ............................................................................................................ 16 

2.1.  1. līmeņa apakšnodaļas nosaukums ..................................................................... 21 

2.2.  1. līmeņa apakšnodaļas nosaukums ..................................................................... 23 

2.2.1.  2. līmeņa apakšnodaļas nosaukums ...................................................... 25 

2.2.2.  2. līmeņa apakšnodaļas nosaukums ...................................................... 27 

Rezultāti un diskusija .............................................................................................................. 29 

Secinājumi ............................................................................................................................... 47 

Izmantotie informācijas avoti .................................................................................................. 51 

Pielikumi .................................................................................................................................. 54 

1. pielikums. Nosaukums ............................................................................................ 81 

2. pielikums. Nosaukums ............................................................................................ 83 
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3. pielikums 
Apzīmējumu saraksts 

APZĪMĒJUMU SARAKSTS 
 

IFLA        - 

 

LATABA - 

LNB         - 

International Federation of Library Associations and Institutions  

(Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija)  

Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija 

Latvijas Nacionālā bibliotēka 
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4. pielikums 
Dokumentārās lapas paraugs 

 

Maģistra darbs „Pusaudžu informācijas vide un bibliotēku vieta tajā” izstrādāts LU 

Sociālo zinātņu fakultātē.  

Ar savu parakstu apliecinu, ka pētījums veikts patstāvīgi, izmantoti tikai tajā norādītie 

informācijas avoti un iesniegtā darba elektroniskā kopija atbilst izdrukai. 

Autore: Dace Birzniece D.Birzniece 15.06.2011. 

Rekomendēju darbu aizstāvēšanai 

Vadītājs: profesors Dr. philol. Juris Kalniņš J. Kalniņš  15.06.2011.  

Recenzente: docente Dr. philol. Marta Gauja.  

Darbs iesniegts Informācijas un bibliotēku studiju nodaļā 20.06.2008. 

Metodiķe: Ieva Kravale I.Kravale 

Darbs aizstāvēts Dokumentu un arhīvu pārvaldības profesionālā maģistra pārbaudījumu 

komisijas sēdē 30.06.2011. prot. Nr.1, vērtējums 9 (teicami) 

Komisijas sekretāre: lektore Rita Melnace R. Melnace 
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5. pielikums 
Attēlu noformējuma paraugs 

 

 
2.1. att. Zona 3 – 5 gadus veciem bērniem Viki bibliotēkā (Viikin kirjasto) Helsinkos (Somijā) 

11

13

11

3

15

1

1

0 5 10 15 20

Ar mammu

Klases ekskursijā

Kopā ar draudzenēm

Ar vecmāmiņu

Viens pats

Ar tēti

Ar māsu

 
2.2. att. Ar ko kopā pirmo reizi apmeklēta bibliotēka 
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6. pielikums 
Tabulu noformējuma paraugs 

2.1. tabula. 
Latvijas iedzīvotāju skaits un struktūra pa vecuma grupām 1989. un 2002. gadā (79, 61.lpp.) 

 Iedzīvotāju skaits gada 
sākumā 

Izmaiņas 
procentos 

(2002. pret 
1989.) 

Attiecīgās vecuma grupas 
īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā, 

procentos 
 1989. 2002. 1989. 2002. 

Visi iedzīvotāji, 
tai skaitā vecumā: 

0 – 14 
15 – 59 

60 + 

2666567 
 

570863 
1632595 
463109 

2345768 
 

390478 
1442692 
512598 

-12,0 
 

-31,6 
-11,6 
10,7 

100 
 

21,4 
61,2 
17,4 

100 
 

15,6 
61,5 
21,9 

      



 

 

192

7. pielikums 
Noslēguma darba vāka paraugs 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

MAĢISTRA DARBS 

RĪGA 2011 
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8. pielikums  
Iesnieguma paraugs noslēguma darba nosaukuma pieteikšanai 

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes 
Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas 

profesionālās augstākās izglītības 
maģistra studiju programmas direktorei 

docentei ____________________ 

Dokumentu un arhīvu pārvaldības 
profesionālās augstākās izglītības 

maģistra studiju programmas 
2. kursa studenta 

___________________________ 
 (vārds, uzvārds) 

stud. apl. Nr. ………… 

 

 

iesniegums.  

 

Lūdzu apstiprināt maģistra darba tematu 

„ _________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________ ”, nosaukums angļu valodā: 

„_________________________________________________________________________”, 

par zinātnisko vadītāju apstiprināt ________________________________ (akadēmiskais 

amats, vārds, uzvārds).  

Studenta paraksts ____________________________ 

Saskaņots ar zinātnisko vadītāju: _____________________________(zinātniskā 

vadītāja paraksts)  

Apstiprināts: ________________________________ (programmas direktora paraksts)  

201__. gada ___. __________________ 
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11. pielikums. Latvijas (1) un ES valstu (3) studiju plāni 
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Londonas Universitātes Koledžas 
dokumentu un arhīvu pārvaldības maģistra studiju programma 

(Archives and Records Management) 

 
 



 
RĒZEKNES AUGSTSKOLA 

HUMANITĀRO UN JURIDISKO ZINĀTŅU FAKULTĀTE 
VĒSTURES UN FILOSOFIJAS KATEDRA 

 
Profesionālā maģistra studiju programma “Arhīvniecība” 

STUDIJU PLĀNS (pilna laika studijas) 
 

1.kurss  –   1.semestris 
Priekšmeta  nosaukums Kredīt-

punkti 
St.sk. 
sem. 

Kontakt-
stundas 

Ind. 
darba  

st. 

Lek 
cijas 

Praktis
kās 

nodar 
bības  

Pār
b. 
for
ma 

Docētājs 

Nozares teorijas modulis – 12 KP 
Arhīvzinātne un tās aktuālās 
problēmas 

4 160 24 136 12 12 E Dr.hist., asoc prof. 
A.Ivanovs  

Latvijas varas, pārvaldes un 
tiesību vēsture 

3 120 20 100 10 10 DI Dr.habil.hist., prof. K. 
Počs; mg.hist., lekt. 
P.Kivrāns 

Arheogrāfija 2 80 16 64 8 8 DI Dr.habil.hist., prof. 
K.Počs 

Paleogrāfija 3 120 20 100 10 10 DI Mg.hist., lekt. 
L.Pērkone 

Profesionālās specializācijas modulis - 3KP 
Ierobežotā izvēle - 3KP 
Arhīva darba menedžments un 
vadības teorija 

3 120 20 100 10 10 DI Mg.hist., lekt. 
D.Bērze, mg. oec., 
lekt. E.Eglīte 

Lietišķā komunikācija un 
saskarsmes psiholoģija 

3 120 20 100 10 10 I Mg. soc.sc.,doc. I. 
Graudiņa;  
Mg. psych., doc. 
A.Kondrova 

Prakses modulis - 5KP 
Profesionālā prakse 5      DI Dr.hist., asoc.prof. 

I.Poča 
Kopā 20KP 

 
 

1.kurss  –   2.semestris 
Priekšmeta  nosaukums Kredīt-

punkti 
St.sk. 
sem. 

Kontakt-
stundas 

Ind. 
darba  

st. 

Lek 
cijas 

Praktis
kās 

nodar 
bības  

Pār
b. 
for
ma 

Docētājs 

Nozares teorijas modulis – 5 KP 
Globālās komunikatīvās 
sistēmas un starpkultūru 
komunikācija 

3 120 20 100 10 10 DI Dr.art., asoc. prof. D. 
Hanovs 

Pētnieciskā darba 
metodoloģija un metodika 

2 80 16 64 8 8 DI Dr.habil.hist., prof. 
K.Počs 

Profesionālās specializācijas modulis - 8KP 
Obligātā izvēle - KP 
Dokumentu pārvaldība 4 160 24 136 12 12 E Mg.oec.,doc. 

A.Puzule; lekt. 
I.Feldmane 

Arhīvpedagoģija 2 80 16 64 8 8 DI Mg.hist., lekt. 
I.Šķinķe 

Dokumentu sistematizācija 2 80 16 64 8 8 DI Mg.chem., lekt. 
M.Sprūdža 



Ierobežotā izvēle – 2KP  
Bankas un to dokumentācija 2 80 16 64 8 8 DI Dr. oec., prof. 

L.Svarinskis 
Arhīvi Latvijā un pasaulē 2 80 16 64 8 8 I Dr.hist., asoc.prof. 

I.Poča 
Projektu vadība 2 80 16 64 8 8 DI Dr. oec.,prof. 

R.Liepiņa 
Prakses modulis - 5KP 
Profesionālā prakse 5      DI Dr.hist., asoc.prof. 

I.Poča 
Kopā 20KP 

 
2.kurss  –   3.semestris 

Priekšmeta  nosaukums Kredīt-
punkti 

St.sk. 
sem. 

Kontakt-
stundas 

Ind. 
darba  

st. 

Lek 
cijas 

Praktis
kās 

nodar 
bības  

Pār
b. 
for
ma 

Docētājs 

Nozares teorijas modulis – 3KP 
Elektronisko dokumentu 
informācijas sistēmas 

3 120 20 100 10 10 DI Dr.sc.ing., doc. 
P.Grabusts 

Profesionālās specializācijas modulis - 4 KP 
Obligātā izvēle - KP 
Dokumentu preventīvā 
aizsardzība 

2 80 16 64 8 8 E Mg.chem., lekt. 
M.Sprūdža 

Profesionālā ētika 2 80 16 64 8 8 I Mg. paed., doc. 
V.Čakša 

Brīvā izvēle –7 KP  
Vēstures palīgdisciplīnas 3 120 20 100 10 10 I Mg.hist., lekt. P. 

Kivrāns 
Autortiesības, administratīvās un 

pašvaldību tiesības 
3 120 20 100 10 10 I Dr.iur., doc. 

G.Makarova; Mg. 
soc.sc.                           
soc.sc.I.Krampuža 

Vēsturiskie dokumenti arhīvos 3 120 20 100 10 10 I Dr.habil.hist., prof. 
K.Počs 

Citu RA katedru piedāvātie 
studiju kursi 

1        

Prakses modulis - 6KP 
Pētnieciskā prakse 3      DI Dr.hist., asoc.prof. 

I.Poča 
Kvalifikācijas prakse 3      DI Dr.hist., asoc.prof. 

I.Poča 
Kopā - 20KP 

 
2.kurss  –   4.semestris 

Priekšmeta  nosaukums Kredīt-
punkti 

St.sk. 
sem. 

Kontakt-
stundas 

Ind. 
darba  

st. 

Lek 
cijas 

Praktis
kās 

nodar 
bības  

Pār
b. 
for
ma 

Docētājs 

Nozares teorijas modulis – 20KP 
Maģistra darba seminārs 2        
Maģistra darbs 18        
Kopā - 20KP 

 



http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=202&p3=20202&p4=2020203#sp07
 

Profesionālā maģistra studiju programma "Arhīvniecība" 
programmas direktors: Dr.hab.hist. profesors Kārlis Počs 

 Programmas kods: 46322  
 Programma akreditēta: 14.11.2007. - 31.12.2013.  
 Programma licencēta: 09.06.2005. - 31.12.2013.  
 Iegūstamā kvalifikācija/grāds: Profesionālais maģistrs arhīvniecībā; kvalifikācija - 

arhīvists.  
 Prasības uzņemšanai: skat. Uzņemšanas noteikumus  
 Prasības kvalifikācijas/grāda iegūšanai: sekmīgi apgūta studiju programma, 

aizstāvēts maģistra darbs, nokārts valsts eksāmens.  
 Programmas apjoms: 80 KP  
 Studiju veids: pilna un nepilna laika studijas.  
 Studiju ilgums: pilna laika studijās - 2 gadi, nepilna laika studijās - 2,5 gadi.  
 Studiju maksa: pilna laika studijas - 700 Ls gadā, nepilna laika studijas - 650 Ls 

gadā  
 Programmas saturs:  

Vispārizglītojošie kursi: 

Starpkultūru komunikācija, Globālās komunikācijas, Latvijas administratīvā vēsture, 
Latvijas tiesību vēsture u.c.

Teorētiskie pamatkursi veido padziļinātu priekšstatu par arhīvniecību kā zinātni, tās 
specifiku, vietu un lomu sabiedrības kultūras mantojuma, kā arī dažāda veida 
informācijas kopumā saglabāšanu, piemēram,  

Arhīvzinātne, Lietvedība, Arhīva darba menedžments, Dokumentu pārvaldība u.c.

Profesionālās specializācijas kursi dod zināšanas un palīdz nostiprināt iemaņas 
atsevišķos arhīva darba virzienos, piemēram, 

Arheogrāfija, Dokumentu sistematizācija, Atrhīvpedagoģija, Datu bāzu veidošana u.c.

Brīvās izvēles kursi paplašina studējošo redzesloku, kā arī ļauj iedziļināties atsevišķu 
dokumentu grupu specifikā: 

Pašvaldību tiesības, Nozaru uzņēmējdarbība, Ģenealoģija, Sfraģistika, Latvijas un 
pasaules arhīvi u.c.

 

http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=202&p3=20202&p4=2020203#sp07
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=3&p2=302&p3=30201


POSTGRADUATE STUDIES

THE SCHOOL 
OF HISTORY
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THE SCHOOL OF HISTORY 

“Deciding to do a PhD at the University of Liverpool was
influenced by my positive experience here at undergraduate 
and master’s levels. I am now engaged in research on church and
society in Anglo-Saxon England, for which the School of History
has provided substantial support in terms of both facilities and
supervision. A lively and inclusive atmosphere in the Department,
with opportunities to participate in conferences, workshops and
social occasions, further serves to create the stimulating
environment essential for undertaking a research degree.”
Casey Beaumont
Postgraduate Research Student
Department of History
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THE SCHOOL OF HISTORY 

PROGRAMMES AT A GLANCE

y=year  m=month  s=semester  •Faculty of Arts

Postgraduate Taught Programmes

Archives and Records Management MA

Full-time MA/ARCH/VRM ARRM • 1y 06

International pathway MA/ARCH/VRM ARMI • 1y 06

Atlantic History MA

Full-time MA/AH HIAT • 1y 08

Part-time MA/AH/P HIAT • 2y 08

Cultural History MA

Full-time MA/CH HICH • 1y 09

Part-time MA/CH/P HICH • 2y 09

Historical Research MA

Full-time MA/HISTRES HMHU • 1y 10

Medieval Studies MA

Full-time MA/MEDSTD HIMS • 1y 11

Part-time MA/MEDSTD/P HIMS • 2y 11

Research Methodology 
(Economic and Social History) MA

Full-time MA/RESMETH HIRM • 1y 12

Part-time MA/RESMET/P HIRM • 2y 12

Twentieth-Century History MA

Full-time MA/C20HIST HMFA • 1y 13

Part-time MA/C20HIST/P HMFA • 2y 13

Postgraduate Research Opportunities 

MPhil/PhD

Full-time MPHIL/AR/F HMMR • 14

Part-time MPHIL/AR/P HMMR • 14

Programme Major Faculty Full- Part- Page 
code code time time number
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THE SCHOOL OF HISTORY 

Programme outline
The Master of Archives and Records Management (MARM)
delivered through the Centre for Archive Studies (LUCAS) is the
required and accredited entry qualification for archivists and records
managers in the UK and Ireland. Its graduates are quickly sought by
employers in a buoyant job market. The programme provides the

FULL-TIME:

ARCHIVES AND RECORDS MANAGEMENT MA

Programme Code: MA/ARCH/VRM

Major Code: ARRM
ARMI (International pathway)

Programme Length: 1 year

Programme Contact: Ms Margaret Procter

E: M.Procter@liv.ac.uk

W: www.liv.ac.uk/lucas

necessary theoretical underpinning for successful practice and the
opportunity to follow a career either in research or as a practitioner in
a varied work environment – including commercial, business, central
and local government, university and specialist sectors – indeed
anywhere where qualified people are needed to manage records
and archives.

MARMI, the international pathway through the programme, equips
students from outside the UK with the skills and expertise necessary
to allow them to become professionally qualified archivists and
records managers in their home countries. It prepares them to 
return to the workplace with the knowledge required to ensure
accountability, transparency and good governance, the essential
foundations of effective public administration. Both pathways are
delivered by highly skilled academic staff with strong international
links and research interests. For further information on the MARMI
pathway please contact Programme Development Officer. 
T: +44 (0)151 794 2414  E: lucas.admin@liv.ac.uk

Postgraduate Taught Programmes

Above: St John’s Gardens, Liverpool: Professor Robert Lee is currently conducting research on “Liverpool’s parks and open spaces: their historical and contemporary relevance.”



Module Code Module Title Semester Credits
(180 credits to 
be taken in total)

Certificate Level (MARM AND MARMI)

HIST562 Recordkeeping Theory and Principles 1 20 credits

HIST563 Recordkeeping Systems and Processes 1 20 credits

HIST564 Applied Communication and IT Skills 1 10 credits

HIST538 Preservation Management 2 10 credits

Mandatory Diploma Level (MARM)

HIST515 Modern Palaeography 1 10 credits

HIST510 Research Skills 1 & 2 10 credits

HIST511 Archives and History 2 15 credits

HIST565 Management Skills 2 10 credits

Elective Diploma Modules (MARM)

HIST540 Medieval Palaeography 2 15 credits

HIST544 Business Records and the Business Environment 2 15 credits

Mandatory Diploma Modules (MARMI)

HIST510 Research Skills 1 & 2 10 credits

HIST519 Comparative Recordkeeping Study 2 10 credits

HIST544 Business Records and the Business Environment 2 15 credits

HIST561 International Recordkeeping 2 15 credits

HIST565 Management Skills 2 10 credits

Masters Level

HIST550 Dissertation 3 60 credits
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THE SCHOOL OF HISTORY 

Programme Structure

Entry Requirements
The normal requirements are an upper second class degree and
home students should have had relevant experience working in an
archival or records management service. A degree in history is not 
a requirement although some historical knowledge will be helpful.
Evidence of ability in Latin is required for those wishing to study 
the Medieval palaeography module on the MARM pathway.



Spécialité Métiers de la culture,
archives

MASTER PROFESSIONNEL
Mention Histoire culturelle et sociale

Informations générales

Discipline - Histoire

Domaine(s) de formation - Cultures Humanités et Sciences des
Sociétés

Durée des études - 4 semestres

Niveau de recrutement - Licence

Composante(s) de rattachement - UFR des Sciences Sociales et des
Humanités (SSH)

Ville(s) - Guyancourt
(Saint-Quentin-en-Yvelines)

Formation en apprentissage - non

Langue(s) d'enseignement - Français

> Description et objectifs

Le master a pour ambition de former des cadres compétents, autonomes,
capables d'initiatives et susceptibles d'assumer des responsabilités dans les
secteurs public et privé. Dans une optique d'ouverture européenne et à l'heure de
la mise en place de normes communes en France et à l'étranger, l'accent est mis
sur la dimension internationale de l'archivistique.

> Spécificités de la formation

La formation permet la maîtrise des dernières innovations en matière d'information
et de logiciels. Afin de faciliter le recrutement dans le secteur public,
l'enseignement prend en compte les épreuves du concours d'attaché territorial de
conservation du patrimoine, spécialité archives. L'enseignement aborde les
questions de préservation et de conservation de tout type d'archives : manuscrites,
imprimées, photographiques, électroniques, sonores, audiovisuelles et
cinématographiques.

> Compétences développées

Le métier d'archiviste est en pleine évolution. Pour en exercer les responsabilités,
il faut désormais maîtriser les outils informatiques et les programmes en constant
renouvellement, être informé des dernières techniques de préservation et de
conservation, notamment sur les nouveaux supports que l'on sait fragiles et
maîtriser les logiques de fonctionnement et les besoins des administrations et des
entreprises, en matière des téléprocédures. L'enseignement vise tout
particulièrement à adapter l'étudiant aux nouveaux besoins des archives.

> Perspectives professionnelles

Formation aux métiers émergents des archives dans plusieurs secteurs :
-Fonction publique d'Etat : ministère de la Culture (métiers des archives ) ;
-Fonction publique territoriale : filière culturelle (attaché, assistant qualifié,
assistant de conservation des archives) ;
-Services d'archives des établissements publics, des associations et entreprises

Année 2007/2008
Sous réserve de modification
Dernière mise à jour le 16/10/07

Contacts
Adresse
UFR des Sciences Sociales et des
Humanités
47 bd Vauban, 78047 Guyancourt
cedex
Standard : 01 39 25 40 00

Pour toute information d'ordre
pédagogique ou de scolarité,
contacter en priorité les enseignants
responsables ou le secrétariat dont
les coordonnées figurent ci-dessous.

Enseignant responsable du M1
Christian DELPORTE
christian.delporte@uvsq.fr

Enseignant responsable de la
spécialité (M2)
Chantal GRELL
Chantal.Grell@histoire.uvsq.fr

Directrice des Archives
Départementales de Paris
:(responsable M2)
Agnès MASSON
agnes.masson@paris.fr

Secrétariat pédagogique:

M1 et M2
Claire Pichouron
Tel: 01 39 25 55 14
Bâtiment Vauban / Bur. 409
Claire.pichouron@uvsq.fr

Service Commun Universitaire
d'Information et d'Orientation
Tél : 01 39 25 56 10
scuio-stq@admin.uvsq.fr

Master professionnel, Spécialité Métiers de la culture, archives, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Document réalisé par le SCUIO, décembre 2007, www.uvsq.fr
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privées (y compris sociétés de conseil en archivage, en plein développement).
Une attention particulière est portée à la formation continue.

> Partenaires

Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines, ESR Moyen Age-Temps
modernes. Les Archives départementales de la Seine (Paris) et les Archives
départementales des Yvelines organisent des cours et des séminaires avec des
professionnels et offrent une structure d'accueil pour l'enseignement pratique de l'
archivistique.

> Échanges internationaux

Des relations étroites lient l'UVSQ et les universités de Montréal, de Marburg et de
Berne. L'Université de Montréal est réputée internationalement pour son certificat
en archivistique et ses enseignements de pointe. Dans une perspective plus
tournée vers l'archivistique ancienne, l'Archivschule de Marburg est une sorte de
'grande école' qui dispense une formation post doctorale.

> Conditions d'admission

Master 1ère année : licence d'histoire (et autres licences sur dossier).
L'enseignement de M1 (en large partie optionnel) est commun à l'ensemble de la
mention.

Master 2ème année :
Les candidats doivent être titulaires d'une maîtrise et faire état d'expériences dans
le milieu des archives et d'un projet professionnel.
La sélection des candidats se déroule en 2 phases.
- La 1ère phase d'admissibilité se fait sur dossier : les candidats doivent remplir et
renvoyer un dossier. Les dossiers sont examinés par un jury qui s'assure que les
candidats ont déjà réalisé au moins deux stages différents d'une durée minimale
d'un mois chacun sous la direction d'un archiviste professionnel, et ayant donné
lieu à un certificat. Le jury prend aussi en considération l'expérience personnelle
de la recherche en archives et la connaissance de logiciels professionnels.
- La 2ème phase d'admission : les candidats sélectionnés à l'admissibilité sont
convoqués à un test de langue vivante (2 heures : synthèse en français de 15-20
lignes d'un texte relatif aux archives de 2 ou 3 paragraphes dans la langue vivante
choisie par le candidat) et à un entretien de présentation.
Les candidats déclarés admis par le jury sont prévenus par courrier individuel. Le
jury définit une liste supplémentaire et informe par courrier les candidats de leur
classement. La formation est ouverte aux professionnels souhaitant se
perfectionner (formation continue, VAP, VAE).

> Inscription

M1 : Toutes les informations sont dans la rubrique www.uvsq.fr/inscriptions/

M2 : sur dossier (pdf)
Date limite de dépôt : 15 juin 2007

> Formation continue

>>> Dossier de candidature (pdf)

Renseignements :
Michèle Gourdon
Tél : 01 39 25 53 29
Fax : 01 39 25 53 31
Michele.Gourdon@uvsq.fr

> Contenu de la formation

Semestre 1

1) Deux séminaires de méthode (36h - 9 ECTS) au choix :
Méthodes de l'histoire politique et culturelle du XIXè siècle I
Méthodes de l'histoire politique et culturelle du XXè siècle I
Méthodes de l'histoire économique et sociale, XIXè-XXè siècles I
Méthodes de l'histoire moderne I

Master professionnel, Spécialité Métiers de la culture, archives, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Document réalisé par le SCUIO, décembre 2007, www.uvsq.fr
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Méthodes de l'histoire médiévale I
Méthodes de l'histoire ancienne I
Méthodes de l'histoire de l'architecture et des formes urbaines I
Actualité des méthodes de l'histoire des formes urbaines I

2) Deux séminaires thématiques (36h - 9 ECTS) au choix :
Recherches et travaux sur l'histoire politique et culturelle du XIXè siècle I
Recherches et travaux sur l'histoire politique et culturelle du XXè siècle I
Recherches et travaux sur l'histoire économique et sociale, XIXè-XXè siècles I
Recherches et travaux en histoire moderne I
Recherches et travaux en histoire médiévale I
Recherches et travaux en histoire ancienne I
Recherches et travaux en architecture et formes urbaines I
Projet architectural et urbain I

3) Enseignement général : Histoire culturelle et sociale de l'Europe (18h - 3 ECTS)

4) Outils techniques de la recherche historique (18h - 3 ECTS)

5) Outils techniques de la recherche en histoire de l'architecture et des formes
urbaines (18h - 3 ECTS)

6) Langue vivante (24h - 3 ECTS) :
Anglais I
Allemand I
Espagnol I

7) Unité d'enseignement libre (3 ECTS)
Un séminaire ou enseignement au choix dans l'offre de formation du master ou du
domaine.

Semestre 2

1) Un séminaire de méthode (18h - 3 ECTS) au choix :
Méthodes de l'histoire politique et culturelle du XIXè siècle II
Méthodes de l'histoire politique et culturelle du XXè siècle II
Méthodes de l'histoire économique et sociale, XIXè-XXè siècle II
Méthodes de l'histoire moderne II
Méthodes de l'histoire médiévale II
Méthodes de l'histoire ancienne II
Méthodes de l'histoire de l'architecture et des formes urbaines II

2) UE au choix (36h - 6 ECTS) :
Deux séminaires thématiques (dont celui du directeur de recherches)
ou
pour la mention 'archives' le séminaire du directeur de recherches et
l'enseignement 'découverte Archives'.

1-Liste des séminaires thématiques
Recherches et travaux sur l'histoire politique et culturelle du XIXè siècle II
Recherches et travaux sur l'histoire politique et culturelle du XXè siècle II
Recherches et travaux sur l'histoire économique et sociale, XIXè-XXè siècles II
Recherches et travaux en histoire moderne II
Recherches et travaux en histoire médiévale II
Recherches et travaux en histoire ancienne II
Recherches et travaux en architectures et formes urbaines II
Projet architectural et urbain II
2- Un enseignement 'Découverte Archives'
Histoire des archives, histoire des institutions
Dossier : analyse de fonds

3) Rapport de recherche (18 ECTS)

4) Langue vivante (24h - 3 ECTS) :
Anglais II
Allemand II
Espagnol II

Semestre 3

Organisation et réseaux (40h - 3 ECTS)
Histoire de la politique culturelle - 10h - 1 ECTS

Master professionnel, Spécialité Métiers de la culture, archives, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Document réalisé par le SCUIO, décembre 2007, www.uvsq.fr
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Pratique administrative - 20h - 1 ECTS
Pratique juridique - 10h - 1 ECTS

Archivistique appliquée (90h - 8 ECTS)
Paléographie médiévale - 8h - 1 ECTS
Paléographie moderne - 8h - 1 ECTS
Diplomatique médiévale et moderne - 8h - 1 ECTS
Archives publiques 12h - 1 ECTS
Archives associations / entrprises - 12h - 1 ECTS
Archives électroniques - 12h - 1 ECTS
Record management et gestion archives courantes et intermédiaires - 30h - 2
ECTS

Archivistique fondamentale (55h - 4 ECTS)
Principe et normes archivistiques - 15h - 2 ECTS
Classement - 30h - 2 ECTS
Conservation et préservation - 10h

Métiers des Archives (56h - 6 ECTS)
Histoire, organisation et réseaux - 12h
Publics des archives 12h - 2 ECTS
Accès aux archives - 12h - 2 ECTS
Archivistique internationale - 20h - 2 ECTS

Enjeux et nouveaux outils de l'information et de la communication (111h - 9 ECTS)
Anglais professionnel - 40h - 2 ECTS
Internet - 20h - 1 ECTS
Informatique documentaire - 20h - 3 ECTS
Encodage des instruments de recherche - 16h - 1 ECTS
Notes de synthèse et rédaction rapports - 15h - 2 ECTS

Semestre 4

Culture générale (45h - 6 ECTS)
Stages et application + projet tutoré (24 ECTS)

> Stage

M2 : Deux stages à effectuer entre avril et août: un de découverte, d'un mois, et un
stage de trois mois devant donner lieu a la rédaction d'un instrument de travail; les
deux devant être effectués dans des administrations ou des entreprises
différentes.

> Informations complémentaires

Site internet de la 2e année du master : www.cg78.fr/archives/dess/

>>> Le calendrier universitaire (pdf)

>>> Fiche d'inscription pédagogique en M1 (pdf)
>>> Fiche d'inscription pédagogique en M2 (pdf)

Master professionnel, Spécialité Métiers de la culture, archives, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Document réalisé par le SCUIO, décembre 2007, www.uvsq.fr
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12. pielikums. Atsauksmes (2) no Latvijas un ārvalstu augstskolām 
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13. pielikums. Atsauksmes (2) no profesionālajām organizācijām 
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14. pielikums. Profesijas (Dokumentu sistēmu vadītājs) standarts 
 

Profesijas standartā ietverto zināšanu (izpratnes un pielietošanas līmenis) un 
programmas studiju kursu salīdzinājums 

Zināšanas 
Zināšanu līmenis 

Apguvei paredzētais studiju kurss priekš-
stats izpratne lietošana 

Arhīvzinātne   X Arhīvzinātne un dokumentoloģija, 
Dokumentu un arhīvu pārvaldība 

Arhīvu pārvaldība    X Dokumentu un arhīvu pārvaldība 
Diplomātika un dokumentu 
vērtības teorija   X Arhīvzinātne un dokumentoloģija, 

Dokumentu un arhīvu pārvaldība 
Informācijas sabiedrības teorija  X  Informācijas zinātne 
Dokumentu pārvaldība   X Dokumentu un arhīvu pārvaldība 

Dokumentu pieejamība un 
popularizācija, datu aizsardzība   X 

Dokumentu krājuma struktūra un 
aprakstīšana, Dokumentu un arhīvu 
pārvaldība, Informācijas un 
dokumentu pieejamības normatīvie 
aspekti 

Administratīvā vēsture, valsts 
varas un pārvaldes iestāžu 
vēsture  

 X  Sabiedrības vadība 

Informācijas zinātne  X  Informācijas zinātne 
IT pielietojums dokumentu 
pārvaldība (metadati, 
elektroniskie katalogi, 
informācijas sistēmas) 

  X Metadati, Ekspertu sistēmas un 
mākslīgais intelekts, Digitālie arhīvi 

Dokumentu un informācijas 
saglabāšana   X Dokumentu saglabāšana 

Materiālzinātne X   Dokumentu saglabāšana 

Datubāžu veidošana  X  Ekspertu sistēmas un mākslīgais 
intelekts 

Latvijas valsts un tiesību vēsture  X  Sabiedrības vadība 
Vadīšanas teorijas pamati un 
prakse   X Vadības teorija 

Personālvadība   X Vadības teorija 
Kvalitātes vadība  X  Kvalitātes vadības sistēma arhīvā 
Iekšējā kontrole un iekšējais 
audits   X Iekšējais audits 

Autortiesības   X Institūciju darbības autortiesiskie 
aspekti 

Administratīvās tiesības un 
administratīvais process   X Informācijas un dokumentu 

pieejamības normatīvie aspekti 

Publiskās un privātās tiesības X   Informācijas un dokumentu 
pieejamības normatīvie aspekti 

Saskarsmes psiholoģija   X Lietišķā saskarsme 
Projektu vadība   X Projektu vadība politikā 
Vides aizsardzība   X Dokumentu saglabāšana 
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Dokumentu sistēmu vadītāja profesijas standarts 
 

1. Vispārīgie jautājumi 
1. Profesijas nosaukums – dokumentu sistēmu vadītājs. 

2. Profesijas kods – 2621  08. 
 

2. Nodarbinātības apraksts 
 

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis. 

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums: 
– dokumentu sistēmu vadītājs nosaka institūciju dokumentēšanas un dokumentu pārvaldības 

vajadzības, nodrošina dokumentu pārvaldības procesu norisi, vada dokumentu sistēmu veidošanu, veic 
dokumentu sistēmu auditus un darbības kontroli, nodrošina dokumentu sistēmu atbilstību 
normatīvajiem aktiem un institūcijas vajadzībām, plāno un vada darbu atbilstoši institūcijas mērķiem 
saskaņā ar Latvijas Republikas un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, tiešā institūcijas vadības 
pakļautībā un sadarbībā ar citu struktūrvienību vadītājiem. 

Dokumentu sistēmu vadītājs strādā visu veidu publiskajās un privātajās institūcijās vai sniedz 
tām konsultācijas. 
 

3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās 
profesionālās kompetences 

 
1. Spēja izstrādāt dokumentu pārvaldības politiku un stratēģiju, nodrošināt dokumentu 

pārvaldības attīstību. 

2. Spēja definēt dokumentu pārvaldības mērķus un uzdevumus, saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem un institūcijas darbības vajadzībām.  

3. Spēja izstrādāt vai uzlabot dokumentu sistēmas, nodrošināt to darbību, sniegt konsultācijas 
dokumentu sistēmu izstrādāšanā un uzlabošanā.  

4. Spēja sagatavot darba uzdevumus un projektu specifikācijas dokumentu sistēmu projektiem. 

5. Spēja izstrādāt dokumentu pārvaldību reglamentējošos tiesību aktus. 

6. Spēja noteikt darbinieku atbildības līmeņus. 

7. Spēja analizēt institūcijas darbību, noteikt institūcijas dokumentēšanas vajadzības, prasības 
dokumentiem un dokumentu sistēmām. 

8. Spēja plānot un izmantot dokumentu sistēmu izveidošanai, uzlabošanai un uzturēšanai 
nepieciešamos finanšu resursus. 

9. Spēja veikt izstrādātās vai uzlabotās sistēmas novērtējumu, auditu un darbības pārbaudes. 

10. Spēja organizēt un kontrolēt dokumentu izstrādāšanu, uzskaiti, apriti un glabāšanu aktīvajā 
un pusaktīvajā dzīves ciklā (gan tradicionālajā, gan elektroniskajā formā).  

11. Spēja organizēt un izstrādāt dokumentu pārvaldības procesus reglamentējošos doku-
mentus : dokumentu sarakstus, lietu nomenklatūru, klasifikatorus u.c. 

12. Spēja organizēt dokumentu izvērtēšanu, dokumentu glabāšanas termiņu un arhīviskās 
vērtības noteikšanu. 

13. Spēja organizēt dokumentu izmantošanu, nodrošināt un kontrolēt dokumentu pieejamību, 
datu aizsardzību.  

14. Spēja organizēt un veikt dokumentu aprakstīšanu, uzziņu un uzskaites līdzekļu 
sastādīšanu. 

15. Spēja organizēt dokumentu un datu migrāciju no vienas sistēmas un/ vai nesēja uz citu 
sistēmu vai nesēju.  
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16. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās. 

17. Spēja veikt pētījumus par aktuāliem dokumentu pārvaldības jautājumiem. 
 

4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 
nepieciešamās prasmes 

 
1. Izprast visa veida institūciju darbības un vadības principus. 

2. Pielietot vadības zinātņu kā arī dokumentu un arhīvu pārvaldības speciālās metodes: 
funkciju, riska analīzi u.c..  

3. Pielietot teorētiskās zināšanas praksē. 

4. Izstrādāt normatīvos aktus un dokumentu pārvaldības procedūras, sekot to ieviešanai un 
nodrošināt to ievērošanu. 

5. Organizēt, pārvaldīt un sistematizēt dokumentus to radīšanas, saņemšanas, glabāšanas, 
izmantošanas un iznīcināšanas procesos. 

6. Auditēt dokumentu sistēmas un informācijas sistēmas.  

7. Izstrādāt prasības dokumentu (tai skaitā elektronisko) sistēmu projektiem, specifikācijām. 

8. Izvērtēt dokumentus un  informāciju. 

9. Novērtēt un izvēlēties piemērotākos dokumentu sistēmu glabāšanas apstākļus atbilstoši 
informācijas (datu) nesējam un videi. 

10. Ieviest progresīvus risinājumus un metodes dokumentu pārvaldībā. 

11. Apzināt jaunākās dokumentu pārvaldības tendences, sekot aktualitātēm dokumentu un 
arhīvu pārvaldībā. 

12. Pielietot jaunākās darba institūcijas formas un informācijas tehnoloģijas. 

13. Pielietot nozarei specifiskās informācijas tehnoloģijas un aprīkojumu (e-paraksti, datu 
bāzes, attēlveidošanas tehnoloģijas un tml.) 

14. Rīkoties atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, lietišķajai etiķetei un ētikas 
normām. 

15. Veikt savas darbības jomas sekmju/ problēmu analīzi, analizēt prognozēt un pieņemt 
lēmumus. 

16. Strādāt komandā/ grupā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi, motivēt darbiniekus. 

17. Prast strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās un risināt problēmsituācijas. 

18. Apgūt jaunas zināšanas patstāvīgi. 

19. Plānot un organizēt savu darbu. 

20. Prast argumentēti izteikt savu viedokli. 

21. Sagatavot un sniegt prezentācijas. 

22. Pārvaldīt valsts valodu augstākajā līmenī. 

23. Spēt mutiski un rakstiski sazināties divās svešvalodās. 

24. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās. 
 

5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 
nepieciešamās zināšanas 

 
1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata 

līmenī: 
1.1. publiskās un privātās tiesības; 
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1.2. materiālzinātne. 

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes 
līmenī: 

2.1. informācijas sabiedrības teorija; 
2.2. administratīvā vēsture, valsts varas un pārvaldes iestāžu vēsture; 
2.3. informācijas zinātne; 
2.4. datu bāzu veidošana; 
2.5. Latvijas valsts un tiesību vēsture; 
2.6. kvalitātes vadība. 

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas 
līmenī: 

3.1. arhīvzinātne; 
3.2. arhīvu pārvaldība; 
3.3. diplomātika un dokumentu vērtības teorija; 
3.4. dokumentu pārvaldība; 
3.5. dokumentu pieejamība un popularizācija, datu aizsardzība; 
3.6. IT pielietojums dokumentu pārvaldība (metadati, elektroniskie katalogi, informācijas 
sistēmas); 
3.7. dokumentu un informācijas saglabāšana; 
3.8. vadīšanas teorijas pamati un prakse;  
3.9. iekšējā kontrole un iekšējais audits; 
3.10. autortiesības; 
3.11. administratīvās tiesības un administratīvais process; 
3.12. saskarsmes psiholoģija. 
3.13. vides aizsardzība; 
3.14. valsts valoda; 
3.15. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī; 
3.16. darba aizsardzība; 
3.17. personālvadība;  
3.18. projektu vadība. 

 
Pienākumi un uzdevumi 

 
Pienākumi  Uzdevumi  

1. Institūcijas dokumentu pārvaldības politikas un 
stratēģijas izstrādāšana 

1.1. Definēt dokumentu pārvaldības mērķus un 
uzdevumus, saskaņā ar normatīvajiem aktiem un 
institūcijas darbības vajadzībām.  
1.2. Noteikt darbinieku atbildības līmeņus.  
1.3. Noteikt līdzekļus un uzdevumus (stratēģiju) kā 
sasniegt dokumentu pārvaldības politikā izvirzītos 
mērķus. 
1.4. Sekot izvirzīto mērķu un uzdevumu izpildei, veikt 
izvirzīto mērķu un uzdevumu korekciju pēc 
nepieciešamības.  

2. Institūcijas dokumentu sistēmas veidošana vai 
uzlabošana. Konsultēšana par dokumentēšanas sistēmu 
veidošanu un uzlabošanu.  

2.1. Analizēt institūcijas darbību, noskaidrot institūcijas 
dokumentēšanas vajadzības.  
2.2. Noskaidrot normatīvajos aktos noteiktās prasības 
dokumentiem un dokumentu sistēmām.  
2.3. Novērtēt institūcijas esošo dokumentu sistēmu 
atbilstību tās darbības vajadzībām un likumdošanai.  
2.4. Noteikt stratēģiju dokumentu sistēmu izveidošanai 
vai uzlabošanai. 
2.5. Plānot un izmantot dokumentu sistēmu 
izveidošanai, uzlabošanai un uzturēšanai nepieciešamos 
finanšu resursus.  
2.6. Pilnveidot un uzlabot dokumentu sistēmas.  
2.7. Izstrādāt dokumentu sistēmas, sagatavot darba 
uzdevumus/ projekta specifikācijas dokumentu sistēmu 
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projektiem.  
2.8. Vadīt un īstenot dokumentu sistēmu un tās darbībai 
nepieciešamo līdzekļu izstrādi.  
2.9. Veikt izstrādātās vai uzlabotās sistēmas 
novērtējumu un darbības pārbaudes.  

3. Institūcijas dokumentu pārvaldības procesu vadīšana, 
konsultāciju sniegšana.  

3.1. Organizēt un kontrolēt dokumentu izstrādāšanu, 
uzskaiti, apriti un glabāšanu aktīvajā dzīves ciklā (gan 
tradicionālajā, gan elektroniskajā formā).  
3.2. Organizēt un izstrādāt dokumentu pārvaldības 
procesus reglamentējošos dokumentus: dokumentu 
sarakstus (lietu nomenklatūru), klasifikatorus, 
instrukcijas u.c. 
3.3. Organizēt dokumentu izvērtēšanu, dokumentu 
glabāšanas termiņu noteikšanu.  
3.4. Organizēt dokumentu izmantošanu aktīvajā ciklā, 
nodrošināt un kontrolēt dokumentu pieejamību, 
ierobežotas pieejamības informācijas un datu 
aizsardzību.  

4. Dokumentu nodošanas arhīvā organizēšana.  4.1. Organizēt dokumentu izvērtēšanu un aprakstīšanu, 
uzziņu un uzskaites līdzekļu sastādīšanu.  
4.2. Organizēt dokumentu un datu migrāciju no vienas 
sistēmas un/vai nesēja uz citu sistēmu vai nesēju. 
4.3. Kontrolēt dokumentu izvērtēšanu un atlasi 
iznīcināšanai. Saskaņot dokumentu iznīcināšanu ar 
valsts arhīvu uzraudzības institūcijām.  
4.4. Organizēt dokumentu nodošanu arhīvā. 

5. Dokumentu un informācijas saglabāšanas 
nodrošināšana. Konsultēšana dokumentu saglabāšanas 
un izmantošanas jautājumos.  

5.1. Izvēlēties materiālus un tehniskos līdzekļus ilgstoši 
un pastāvīgi glabājamo dokumentu sastādīšanai.  
5.2. Noteikt un organizēt dokumentu drošības un 
aizsardzības pasākumus.  
5.3. Konsultēt un/vai izstrādāt rīcības plānus 
dokumentu, informācijas resursu glābšanai ārkārtas 
situācijās.  
5.4. Noteikt optimālos dokumentu glabāšanas apstākļus. 

6. Dokumentēšanas sistēmas audita veikšana un 
monitoringa nodrošināšana.  

6.1. Plānot un organizēt dokumentu sistēmu auditus. 
6.2. Veikt dokumentu sistēmas auditu saskaņā ar 2.1.- 
2.4. 
6.3. Sastādīt dokumentu sistēmas audita ziņojumus. 
6.4. Kontrolēt audita ziņojumā sniegto ieteikumu 
izpildi, konstatēto neatbilstību novēršanu. 

7. Darbinieku apmācības un kvalifikācijas celšanas 
organizēšana un vadīšana.  

7.1. Novērtēt darbinieku darba rezultātus 
7.2. Noteikt darbinieku mācību vajadzības.  
7.3. Organizēt darbinieku apmācību un kvalifikācijas 
celšanu.  
7.4. Izvērtēt apmācību rezultātā iegūtās prasmes un 
zināšanas.  

 
Profesijas standarta „Dokumentu sistēmu vadītājs” izstrādes darba grupa:  
Gatis Karlsons – grupas vadītājs, Latvijas Nacionālais arhīva direktora vietnieks;  
Nonna Jermakova- Latvijas Nacionālā arhīva Personālvadības nodaļas vadītāja; 
Dināra Ārnesta –Latvijas Nacionālā arhīva Ventspils zonālais valsts arhīva vecākā eksperte; 
Līga Dimante – Latvijas arhīvistu biedrības Lietvedības sekcijas vadītāja;  
Iveta Stīpniece – VAS „Latvijas Gaisa satiksme”  Personāla un lietvedības nodaļas vadītāja. 
Baiba Holma – Latvijas Universitātes Informācijas un bibliotēkzinātnes studiju nodaļas vadītāja. 
 
Profesijas standarta „Dokumentu sistēmu vadītājs” iespējamie eksperti:  
Valsts kanceleja 
Ārlietu ministrija 
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15. pielikums. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 
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Kas? Kļūstot par šīs programmas studentu, Jūs pratīsiet nodrošināt jebkuras organizācijas un iestādes 
dokumentu un arhīvu pārvaldību saskaņā ar jaunākajām nozares prasībām un standartiem. 
Programmā īpaša uzmanība tiek pievērsta dokumentu pārvaldībai un saglabāšanai elektroniskajā 
vidē, modernajām nozares tehnoloģijām. 
Studijas latviešu valodā. Teorētiskās lekcijas piektdienās un sestdienās. 
Studiju ilgums – divi gadi (četri semestri) pilna laika klātienes studijās (kopējais apjoms – 
80 kredītpunkti). Pirmajā un otrajā semestrī – teorētiskās lekcijas, trešajā semestrī – profesionālā 
prakse, ceturtajā semestrī – maģistra darba izstrāde. Programma licencēta līdz: 08.10.2012. 

Kam? Studiju programma ir paredzēta visiem, kuri strādā ar dokumentiem – ne tikai lietvedības un arhīvu 
darbiniekiem, bet arī jebkuram, kurš saistīts ar informācijas pārvaldību, tai skaitā bibliotēku 
darbiniekiem vai informācijas tehnoloģiju speciālistiem. Programma ir starpdisciplināra, tā ir atvērta 
arī interesentiem, kuri pašlaik nav informācijas un dokumentu pārvaldības speciālisti, bet vēlas par 
tādiem būt. 
Iepriekšējā izglītība: akadēmiskais bakalaura grāds, otrā līmeņa profesionālā (vai tām pielīdzi-
nāma) augstākā izglītība. 

Kāpēc? Programmas absolventi iegūst: 
1. Profesionālā maģistra grādu dokumentu un arhīvu pārvaldībā. 
2. Kvalifikāciju „Dokumentu sistēmu vadītājs” (5. līmeņa profesionālā kvalifikācija). 

Profesionālā maģistra grāds dokumentu un arhīvu pārvaldībā, kā arī dokumentu sistēmu vadītāja 
kvalifikācija nodrošina darba iespējas privāto, valsts un pašvaldību iestāžu un uzņēmumu doku-
mentu un arhīvu pārvaldībā, valsts arhīvu iestāžu uzraudzībā, kā arī valsts arhīvu dokumentu 
aprakstīšanā, uzskaitē, saglabāšanā un izmantošanā. 

Kā? Iestājpārbaudījums: pārrunas šādās vērtēšanas jomās: studijas (iepriekšējās izglītības kvan-
titatīvie rādītāji); pieredze (darba stāžs un zināšanas saistībā ar studiju programmas tematisko 
profilu); motivācija (motivācijas studijām pamatojuma mutisks izklāsts); perspektīva (paredzamā 
pētniecības virziena pamatojuma mutisks izklāsts). Pētniecības virziena izklāstam ir šāda struktūra: 
potenciālā pētījuma temats; pētījuma aktualitāte; problēma, kuras risināšanai tiks veikts pētījums; 
pētījuma mērķi un uzdevumi; paredzamā pētījuma rezultāti. 

Kur? Programmu organizē LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa.  
Studiju programmas direktore: Līga Krūmiņa, Dr.philol., docente, Liga.Krumina@lu.lv 
(tālr.: 29502164), LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa, Lomonosova iela 1A, 400.telpa. 
Sīkāka informācija: http://szf.lu.lv (sadaļā Nāc studēt – Studiju programmas – Profesionālās progr.) 
Papilduzņemšanas grafiks 2010. gadā:  

1. Pieteikšanās iestājpārbaudījumiem – 26. jūlijs – 13.augusts; 
2. Iestājpārbaudījums (pārrunas) – 17. augustā plkst.16:00; 
3. Rezultātu paziņošana – līdz 18. augustā plkst. 10:00; 
4. Reģistrācija programmai – līdz 27. augustam. 

Studiju vietu skaits: 25 vietas par personīgo finansējumu. 

Cik 
maksā? 

Studiju maksa: 2400 LVL par programmu (1200 LVL gadā). Maksa par studijām notiek saskaņā ar 
līgumā noteiktiem termiņiem. 
Finansējuma iegūšanas iespējas studiju maksas segšanai: studējošajiem ir iespējas iegūt studiju 
vai studējošā kredītu, kuru jāatmaksā 5 vai 10 gadu laikā (kredīta atmaksāšana sākas ar 12. 
mēnesi pēc studiju pabeigšanas). Par finansējuma iegūšanas iespējām studiju maksas segšanai 
sīkāk, piemēram: http://www.swedbank.lv/pakalp/pr 3 1 9.php 

DDookkuummeennttuu  ssiissttēēmmaa  ––  cceeļļaazzīīmmee  iinnffoorrmmāācciijjaass  hhaaoossāā!!  
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma 

DOKUMENTU UN ARHĪVU PĀRVALDĪBA 
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16. pielikums. Diploma pielikuma paraugs 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmai 
”Dokumentu un arhīvu pārvaldība” 

 

 

  LATVIJAS UNIVERSITĀTE 
Reģ. Nr. 3341000218 

Raiņa bulvāris 19. Rīga. Latvija. LV-1586: tālr. 7034301. 7034320: fakss 7034513: 
e-pasts lu@lanet.lv 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un 
kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai sniegtu 
objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) 
akadēmisku un profesionālu atzīšanu. Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas 
sekmīgi pabeigto studiju būtību līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par 
kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja 
kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 

DIPLOMA PIELIKUMS (Diploma Sērija   Nr.  ) 

1. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU 

1.1. Vārds:  Tests 

1.2. Uzvārds:  Tests 

1.3. Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): 11.07.1986. 

1.4. Studenta identifikācijas numurs vai personas kods:  Tests 

2. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU 

2.1. Kvalifikācijas nosaukums: 
Profesionālais maģistra grāds dokumentu un arhīvu pārvaldībā 

2.2. Galvenā(s) studiju joma(s) kvalifikācijas iegūšanai: 
Dokumentu un arhīvu pārvaldība 

2.3. Kvalifikācijas piešķīrējas iestādes nosaukums un statuss: 
Latvijas Universitāte, valsts akreditēta (06.08.1999.), valsts dibināta, 
universitāte 

2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss : 
tā pati, kas minēta 2.3.punktā 

2.5. Mācību valoda un eksaminācijas valoda(s): Latviešu 
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3. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI 

3.1. Kvalifikācijas līmenis: 
5. līmeņa profesionālā kvalifikācija „Dokumentu sistēmu vadītājs” 

3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas sākuma un beigu datums: 
2 gadi pilna laika studiju, 80 Latvijas kredītpunkti, 120 ECTS kredītpunkti, 
01.09.2010. – 04.07.2012. 

3.3. Uzņemšanas prasības: 
Bakalaura grāds vai augstākā profesionālā izglītība ar tiesībām studēt 
maģistrantūrā 

4. ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM 

4.1. Studiju veids: pilna laika studijas 

4.2. Programmas prasības: 
- apgūt mūsdienu teorētiskās zināšanas informācijas, dokumentu un arhīvu 

pārvaldībā, kā arī dokumentu krājuma veidošanas, saglabāšanas un vadības 
principus; 

- apgūt zināšanas un prasmes analizēt, kā arī patstāvīgi veidot un novērtēt 
dokumentu sistēmas. 

- izstrādāt un publiski aizstāvēt maģistra darbu 20 kredītpunktu apjomā. 

4.3. Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 

A DAĻA (OBLIGĀTĀ DAĻA) 
Kursa nosaukums  Kredītpunkti  ECTS 

kredīti  
Vērtējums  

Arhīvzinātne un dokumentoloģija 4 6 8 (ļoti labi) 
Informācijas zinātne 2 3 9 (teicami) 
Dokumentu krājuma struktūra un aprakstīšana 2 3 9 (teicami) 
Dokumentu saglabāšana 2 3 8 (ļoti labi) 
Pētniecības metodes sociālajās zinātnēs 2 3 7 (labi) 
Dokumentu un arhīvu pārvaldība I 2 3 7 (labi) 
Dokumentu un arhīvu pārvaldība II 4 6 8 (ļoti labi) 
Lietišķā saskarsme 2 3 8 (ļoti labi) 

B DAĻA (IEROBEŽOTĀS IZVĒLES DAĻA) 
Kursa nosaukums  Kredītpunkti  ECTS 

kredīti  
Vērtējums  

Metadati 2 3 8 (ļoti labi) 
Ekspertu sistēmas un mākslīgais intelekts 4 6 9 (teicami) 
Digitālie arhīvi 2 3 9 (teicami) 
Informācijas un dokumentu pieejamības normatīvie aspekti 2 3 8 (ļoti labi) 
Institūciju darbības autortiesiskie aspekti 2 3 8 (ļoti labi) 
Vadības teorija 2 3 7 (labi) 
Sabiedrības vadība 4 6 7 (labi) 
Iekšējais audits 2 3 9 (teicami) 
Kvalitātes vadības sistēma arhīvā 2 3 8 (ļoti labi) 
Projektu vadība politikā 2 3 9 (teicami) 
Dokumentu sistēma 4 6 9 (teicami) 
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PRAKSE 
Kursa nosaukums  Kredītpunkti  ECTS 

kredīti  
Vērtējums  

Profesionālā prakse I 6 9 8 (ļoti labi) 
Profesionālā prakse II 20 30 9 (teicami) 

MAĢISTRA DARBS 
Maģistra darbs 20 30 8 (ļoti labi) 

 

4.4. Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu: 

Atzīme (nozīme)  Atzīmes īpatsvars šīs programmas absolventu vidū  

10 (izcili)  4%  
9 (teicami)  27%  
8 (ļoti labi)  35%  

7 (labi)  23%  
6 (gandrīz labi)  10%  

5 (viduvēji)  6%  
4 (gandrīz viduvēji)  2%  
3-1 (neapmierinoši)  0%  

 
Kvalifikācijas īpašnieka vidējā svērtā atzīme: 8.5 

4.5. Kvalifikācijas klase: „Standarta” 
Kvalifikācijas klases „Standarta” piešķiršanas kritērijus sk. 6.1. punktā. 

5. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU 

5.1. Turpmākās studiju iespējas: 
ir tiesības turpināt akadēmisko izglītību Latvijas un ārvalstu augstskolās, lai 
iegūtu doktora grādu 

5.2. Profesionālais statuss:  
5. līmeņa profesionālā kvalifikācija „Dokumentu sistēmu vadītājs” 

6. PAPILDINFORMĀCIJA 

6.1. Sīkāka informācija: 
Šis diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu Sērija    Nr.  

Diploma pielikumu angļu valodā izsniedz Latvijas Universitāte. 

Latvijas Universitātes Profesionālā maģistra programma „Dokumentu un arhīvu 
pārvaldība” ir …. 

Papildinājums punktam 4.4. 
Kvalifikācijas īpašnieka vidējo svērto atzīmi rēķina pēc formulas: av=sum(a*f)/sum(f), kur: 
av – vidējā svērtā atzīme, a – studenta iegūtais vērtējums par katru programmas A un B 
daļas kursu, f – šā kursa apjoms kredītpunktos. 
Papildinājums punktam 4.5. 
Kvalifikācija klases "Standarta" piešķiršanas kritērijs: - izpildītas visas programmas 
prasības. 
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6.2. Papildinformācijas avoti: 

Latvijas Universitāte 
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1586, telefons: +371-7034444, 
fakss: +371-7225039; e-pasts: lu@lu.lv 
Akadēmiskās informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC) 
Vaļņu iela 2, Rīga, Latvija, LV-1050, telefons: +371-67225155, fakss: +371-67221006 
e-pasts: diplomi@aic.lv 

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS 

7.1. Datums: 07.02.2011. 

7.2. Paraksts un tā atšifrējums: _________________ M. Auziņš 

7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats: Latvijas Universitātes rektors 

7.4. Zīmogs vai spiedogs: 

8. ZIŅAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ 
Sk. nākamās divas lappuses 
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