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Izraksts no Domes sēdes protokola Nr. 4.  
 
Rīgā        2008. gada 14. aprīlī 
 
Sēdi vada : Domes priekšsēdētāja asoc. prof. E Freiberga. 
Sēdi protokolē: Domes sekretārs doc. J. Taurēns.  
Domes sēdē piedalās: 
profesori –I. Misāns, M. Kūle, R.Kūlis, M. Rubene, A. Stranga, G.Straube, I. 
Šuvajevs, A.Vasks; asociētie profesori –  E.Freiberga, V.Daberts, A.Vijups; docenti - 
R. Bičevskis, V. KĜava,  J. Šėilters,  J.Taurēns;  
studenti -R. Gulbis, U. Resnis, S.Partojeva,  
 
Darba kārtībā:  
8. 2. Par vēstures doktora studiju programmas tālāku realizāciju programmas 
slēgšanas gadījumā.  
 
Vēstures doktora studiju programmas studiju programmas padomes sekretārs docents 
Jānis Taurēns informē, ka vēstures doktora studiju programmmas akreditācijas gaitā 
nepieciešamas saĦemt apstiprinājumu, ka programmas slēgšanas gadījumā to uzĦemas 
realizēt cita struktūrvienība vai augstskola. Vēstures nodaĜa lūdz Filozofijas nodaĜu 
uzĦemties šādas saistības.  
Filozofijas nodaĜas vadītāja profesore M. Rubene un Filozofijas doktora studiju 
programmas direktore M. Kūle izsaka atbalstu šāda lēmuma pieĦemšanai. 
VFF dekāns profesors G. Straube neiebilst pret šādu risinājumu.  
 
Dome 
 

NOLĒMA 
 
Noteikt, ka VFF īstenotās LU Vēstures doktora studiju programmas slēgšanas 
gadījumā  studentu apmācību uzĦemsies LU VFF Filozofijas doktora studiju 
programma.  
 
2008. gada 15. aprīlī 
 
Domes priekšsēdētāja   (paraksts)    E.Freiberga 
 
Domes sekretārs    (paraksts)   J. Taurēns.  
 
Izraksts pareizs       J. Taurēns 
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padomes priekšsēdētājs       Domes priekšsēdētāja 
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Sēdē  25 09. 2008                          29 09.2008. 
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 J.KrūmiĦš  J.Rozenvalds                                    
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Vēstures doktora studiju programmas anotācija. 

 
Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) Vēstures doktora studiju 
programma  nodrošina iespēju iegūt doktora zinātnisko grādu vēstures 
zinātnē. Doktora grādu iespējams iegūt vienā no piecām vēstures  nozares 
apakšnozarēm: arheoloăijā, etnoloăijā Latvijas vēsturē, vispārējā vēsturē, 
historiogrāfij ā un vēstures palīgdisciplīnās. Studiju satura galvenais 
elements ir doktora promocijas darba vēsturē izstrāde,  tam pakĜauti 
pārējie programmas struktūrelementi (promocijas eksāmeni, doktorantu 
semināri u.c.).  
Vēstures doktora studiju programmas mērėis ir Latvijas vēstures zinātnes 
pēctecības un attīstības nodrošināšana, zinātnisko, augstākās izglītības un 
kultūras iestāžu darbinieku sagatavošana, un plašākā nozīmē dalība 
nacionālās intelektuālās elites veidošanā. Programmas daudzveidīgie 
uzdevumi saistās gan ar nacionālās vēstures zinātnes attīstības plānošanu, 
gan tās pēctecības nodrošināšanu, gan ar visaugstākās kvalifikācijas 
speciālistu sagatavošanai  nepieciešamo apstākĜu radīšanu.  
Programmas apjoms ir 144 kredītpunkti, no kuriem 80 veido promocijas 
darba izstrāde un aizstāvēšana. Programmā iekĜauta obligātā (A) un 
ierobežotās izvēles (B) daĜa. Promocijas darbs iekĜauts programmas 
obligātajā daĜā. Programmas izvēles daĜa ir elastīga un sniedz plašas 
iespējas  doktora programmā studējošajiem.  
Vēstures doktora studiju programmas apguve nodrošina jaunajiem 
vēstures zinātniekiem nepieciešamo teorētisko zināšanu un praktisko 
iemaĦu apguvi, piedāvā Eiropas Savienības un Latvijas zinātniskajiem 
darbiniekiem nepieciešamo kvalifikāciju. Doktora studiju programmas 
izpilde ir nepieciešams priekšnosacījums doktora zinātniskā grāda 
iegūšanas vēsturē.  
Pilna laika studiju ilgums ir 3 akadēmiskie gadi, nepilna laika studiju 
ilgums ir 4 gadi.   
Programmas darbību vada un organizē Vēstures doktora studiju 
programmas padome, programmas praktisko vadību īsteno LU Senāta 
apstiprināts doktora studiju programmas direktors. 
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Programmas vispārējais raksturojums. 

 
1.Studiju programmas mērėi un uzdevumi 

 

Vēstures doktora studiju programmai jānodrošina nacionālās vēstures 
zinātnes pēctecība un attīstība, zinātnisko, augstākās izglītības un kultūras 
iestāžu darbinieku sagatavošana,  un plašākā nozīmē  dalība nacionālās 
intelektuālās elites veidošanā. Programmas mērėis ir arī zinātniskās 
pētniecības prioritāšu noteikšana tuvākajiem gadiem. LU vēstures doktora 
studiju programma ir vienīgā vēstures doktora studiju programma Latvijā 
un tas  uzliek īpašu atbildību.  

Lai sasniegtu izvirzītos mērėus, jāveic vairāki uzdevumi:  
(1) nepieciešams veikt spējīgāko pretendentu atlasi studijām doktora 

programmā;  
(2) nosakot un akceptējot promocijas darbu tēmas, iezīmēt Latvijas 

vēstures zinātnes attīstības prioritāros virzienus nākotnei;  
(3) programmas  uzdevums ir nodrošināt kvalificētu vadību 

doktorantu zinātniskajam darbam, nodrošināt LU vēstures 
profesoru darba pieredzes zinātnisko metožu un erudīcijas 
nodošanu tālāk nākamajai vēsturnieku paaudzei;  

(4) jāpanāk doktorantu plašāka iesaiste zinātnisko projektu realizācijā, 
iekĜaujot promocijas darbu tēmas pētnieciskajos projektos Latvijas 
un ārvalstu akadēmiskajās iestādēs;  

(5) veicināt doktorantu līdzdalību starptautiskajās konferencēs un 
zinātniski pētniecisko darbu ārzemju bibliotēkās un arhīvos, 
sekmējot kvalitatīvu promocijas darbu izstrādi, kas atspoguĜotu 
oriăinālus un zinātniski pārbaudītus rezultātus izvēlētajā 
pētniecības nozarē;  

(6) nodrošināt doktorantiem iespēju iepazīties ar jaunākajiem 
teorētiskas ievirzes sasniegumiem vēstures zinātnē Eiropas līmenī.  

(7) sekmēt augstskolu pedagoăijas un prakses apguvi;  
(8) radīt iespēju doktorantiem sava pētnieciskā darba rezultātus un 

teorētiskās atziĦas publicēt žurnālā „ Latvijas Vēsture” un īpašā 
doktorantu rakstu krājumā, kas iznāk reizi divos gados;  

(9) veicināt doktorantu kontaktus un sadarbību ar citu valstu 
vēsturniekiem.  

Sudiju programmas realizācijas rezultātā iecerēts sagatavot doktora 
līmeĦa speciālistus vēstures zinātnē, lai nodrošinātu vēstures zinātnes 
mērėtiecīgu attīstību Latvijā. Pieredze rāda, ka doktora studiju 
programmas absolventi sekmīgi konkurē Latvijas un Eiropas darba tirgū, 
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ir vērtīgs ieguvums Latvijas augstskolām, zinātniskajām institūcijām un 
valsts iestādēm. 
Vēstures doktora studiju programmas apguve dod iespēju iegūt plašas 
vispārējās zināšanas vienā no vēstures apakšnozarēm un dziĜas speciālas 
zināšanas, konkrētā ar doktoranta zinātnisko darbu saistītā jomā. Tās 
realizācijas gaitā jāveic vēstures avotu izpēte un kritiski jāizvērtē vēstures 
zinātniskā literatūra, veicot historiogrāfijas salīdzinošu analīzi. Vēstures 
doktora studiju programmas sekmīgam noslēgumam jābūt teorētisko 
kursu apguvei un promocijas  izstrādei vēsturē (iesniegts darba teksts). 
Promocijas darbam jābūt patstāvīgam un oriăinālam pētījumam, kas 
atrisina svarīgu pētniecības problēmu, un līdz ar to ir nozīmīgs 
ieguldījums vēstures zinātnē.  
 
 
2. Studiju programmas perspektīvais novērt ējums no Latvijas valsts 
interešu viedokĜa  
 
 
Vēstures doktora studiju programma atbilst Latvijas valsts interesēm un  
nodrošina Latvijas nacionālās vēstures zinātnes pēctecību un attīstību. 
Vēstures doktora studiju programmas studentu, absolventu un doktora 
grādu ieguvēju darba gaitām ir viegli izsekot šo augsti kvalificēto 
darbinieku nelielā skaita dēĜ.  Visnozīmīgākais darba devējs ir pati 
Latvijas Universitāte un  tās institūti (Latvijas vēstures institūts, 
Filosofijas un socioloăijas institūts). Citu nozīmīgu darba devēju vidū 
jāmin citas Latvijas augstskolas (Daugavpils Universitāte, Rēzeknes 
Augstskola), arhīvi (Latvijas Valsts arhīvs, Latvijas Valsts vēstures 
arhīvs), muzeji (Okupācijas muzejs, Kara muzejs, Vēstures un 
kuăniecības muzejs, Daugavas muzejs), valsts pārvaldes iestādes (Ārlietu 
ministrija, Valsts prezidenta kanceleja). Visi studenti un absolventi strādā 
iegūtajai kvalifikācijai atbilstošu darbu. Jāatzīmē, ka doktorantūrā bieži 
vien jau iestājas minēto iestāžu darbinieki, kuru mērėis ir paaugstināt 
savu kvalifikāciju un nodrošināt tālākas karjeras iespējas savās darba 
vietās.  
Vēstures doktora studiju programmas darbība atbilst nacionālajām 
interesēm. LU un citām augstskolām, zinātniskajiem institūtiem savas 
darbības nodrošināšanai un attīstībai nepieciešams akadēmiskais 
personāls ar zinātnisko grādu, atbilstošu kvalifikāciju un zināšanām. 
Personām ar doktora grādu prognozējama vēl nozīmīgāka vieta arī 
kultūras un valsts pārvaldes iestādēs, doktora grāds ir civildienesta 
ierēdĦa karjeru veicinošs faktors.  
Doktora studiju programām Latvijas Republikā nav akadēmiskās 
izglītības standarta, tām jāatbilst citiem valsts regulējumiem.  
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Likumdošanas līmenī šos jautājumus regulē 2005. gadā pieĦemtais 
Zinātniskās darbības likums. Vēstures doktora studiju programma atbilst 
arī tām prasībām, kas izteiktas Ministru kabineta 2005. gada 27. 
decembra noteikumos Nr. 1000 Noteikumi par doktora zinātniskā grāda 
piešėiršanas (promocijas) tiesību deleăēšanu augstskolām un Nr. 1001 
Doktora zinātniskā grāda piešėiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji .  
Šajos normatīvajos aktos paredzētas prasības, lai doktora grāda ieguvēji 
būtu veikuši pedagoăisko darbu  augstākās izglītības iestādēs, piedalītos 
starptautiskās zinātniskās konferencēs, publicētu savu pētījumu 
rezultātus. Visi minētie noteikumi Ħemti vērā vēstures doktora studiju 
programmā.  
 
3. Salīdzinājums ar citām doktora studiju programmām 
 
Salīdzināšanai izvēlētas LU Filozofijas doktora studiju programma, 
Latvijas Mākslas Akadēmijas doktora studiju programma, ViĜĦas 
Universitātes un Turku Universitātes vēstures doktora studiju 
programmas.  
2005. gadā akreditētā LU Filozofijas doktora studiju programmas 
struktūra ir tuva Vēstures doktora studiju programmas struktūrai. Tā 
ietver promocijas darbu, trīs promocijas eksāmenus, kas nodrošina 
padziĜinātu „filozofijas teorētisko disciplīnu apguvi”, doktoranta 
piedalīšanos bakalaura un maăistra studiju programmas realizācijā, dalību 
ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs, zinātnisko rezultātu 
„noformēšanu un iesniegšanu publikācijai”. Kā parāda programmas 
studiju plāns daudzas no šim aktivitātēm pašas par sevi netiek vērtētas ar 
kredītpunktiem. Programmas A daĜā jāiegūst 126 kredītpunktus, no tiem 
24 kredītpunktus veido Promocijas darba iesniegšana un 92 
kredītpunktus Zinātnisko semināru  kursi, kas orientēti uz atbalstu 
promocijas darba izstrādāšanā. Tie paredz promocijas darba koncepcijas, 
darba gaitas atsevišėu nodaĜu un zinātnisko publikāciju apspriešanu un 
analīzi. Šie programmas kursi paredz obligātas publikācijas un dalību 
starptautiskās konferencēs, tādējādi nodrošina minēto aktivitāšu 
novērtēšanu kredītpunktos. Tādējādi promocijas darba sagatavošanai 
praktiski paredzēti 116 kredītpunkti jeb 80,5 % no programmas satura.  
Kā obligāti programmas A daĜā iekĜauts arī kursi Filozofijas jaunie 
virzieni un aktualitātes 8 kredītpunktu apjomā un Filozofija 
globalizācijas laikmetā. Programmas B daĜā iekĜauti vairāki kursi 
filozofijas zinātnes apakšnozarēs kopumā 16 kredītpunktu apjomā.  
Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) mākslas doktora studiju programmas 
struktūra ir stipri līdzīga LU Vēstures doktora studiju programmai. LMA 
doktora studiju programmas absolventi iegūst mākslas zinātnes doktora 
grādu plastiskās mākslas vēsturē un teorijā. Programmas kopējais apjoms 
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ir 140 kredītpunktu (210 ECTS). Nozīmīgākā programmas sastāvdaĜa ir 
promocijas darbs (100 kredītpunkti). Līdz ar to promocijas darbs veido 71 
procentu no kopējā programmas kredītpunktu skaita. Arī citas programmā 
paredzētās aktivitātes ir līdzīgas LU vēstures doktora studiju programmā 
paredzētajām. Varētu minēt  dalību zinātniskajās konferencēs (6-10 
kredītpunkti), doktorantūras seminārus, pārbaudījumus specialitātē un 
svešvalodā, pedagoăisko vai metodisko darbu LMA. LMA doktora 
studiju programma paredz regulāru doktoranta darbības izvērtēšanu, ko 
īsteno par LMA doktora studiju programmu atbildīgā  Mākslas zinātnes 
nodaĜa. LMA doktora studiju programma paredz ilgstošu un individuālu 
sadarbību „ar katru studējošo ar nolūku sekmēt katras personības 
zinātnisko izaugsmi un individuālo mērėu sasniegšanu”. Šai tēzei var 
pilnībā pievienoties.  
Tartu Universitāte vēstures doktora studiju programma paredz 4 gadu 
studijas, iegūstamais kredītpunktu apjoms ir 160 kredītpunkti (240 
ECTS). 120 kredītpunktus (180 ECTS,  75%)  no šī apjoma aizĦem 
promocijas darba izstrāde. Pārējos kredītpunktus var iegūt, apgūstot 
dažādus studiju kursus. To vidū ir gan kursi, kas obligāti visiem 
Universitātes doktorantiem (8 kredītpunkti), gan arī kursi, kas attiecas 
tieši uz Vēstures doktora programmas studentiem. Starp pēdējiem ir 
doktorantūras semināri (12 kredītpunkti) , kuri galvenokārt saistīti ar 
konkrēto promocijas darbu. 
Līdzīgi kā LU Vēstures doktora studiju programmā minētie semināri 
vērsti uz diskusijām „ par teorētiskajām un praktiskajām problēmām, kas 
rodas disertācijas izstrādāšanas gaitā.” Tie parasti ir 4 kredītpunktu kursi, 
kas paredz līdz 8 kolokvijiem.  Programma ietver arī kursus (2 - 6 
kredītpunkti) , kas palīdz apgūt zinātniskās darbības specifiku, piemēram, 
zinātnisku konferenču organizēšana,  vadīšana vai zinātniskā darba 
metodika un metodes, zinātnisku tekstu rediăēšanas principi un prakse. 
Programma paredz dalību studiju procesā , docējot Universitātē.  
Arī Turku Universitāte piešėir doktora grādu (PhD) vēsturē. Iestājoties 
doktora studiju programmā, studentam jāsagatavo informācija par 
līdzšinējo akadēmisko darbību, un sākotnējais darba plāns. Šie dokumenti 
ir samērā detalizēti izstrādāti.  Programmas kopējais apjoms ir 240 ECTS 
(1 Somijas kredīts =1 ECTS). No tiem 180 ECTS  veido pats doktora 
darbs. Pārējos 60 ECTS sastāda dažādi studiju kursi. Tie var ietvert 
doktorantūras seminārus (research seminars), kursus zinātnes teorijā, 
publikācijas un uzstāšanos zinātniskās konferencēs, iespējams, sava 
priekšmeta docēšanu.  
Kopumā jākonstatē, ka visas trīs (skat. 9. pielikumu) programmas ir 
orientētas uz līdzīgiem mērėiem un tām jāīsteno līdzīgi uzdevumi. 
Programmu kredītpunktu skaits ir līdzīgs, programmas struktūrā galveno 
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vietu ieĦem doktora darbs. Pārējie paredzētie kursi orientēti galvenokārt 
uz atbalstu promocijas darba izstrādē.  
 
  
 
 
4.  Studiju programmas organizācija  
 
Vēstures zinātnes doktora studiju programmas apjoms ir 144 kredītpunkti. 
Tā dod iespēju iegūt doktora grādu vēsturē un tās apakšnozarēs: 
arheoloăijā, etnoloăijā, historiogrāfij ā un vēstures palīgdisciplīnās, 
Latvijas vēsturē un vispārējā vēsturē. Studiju programma var tikt realizēta 
pilna laika studijās (6 semestri ) un nepilna laika studijās (8 semestri) . 
Studiju laikā doktorantam ir tiesības pieprasīt studiju pārtraukumu, kura 
ilgumu nosaka LU doktora studijas reglamentējošie dokumenti. Katrs 
doktorants atbilstoši programmai sagatavo studiju individuālo plānu, kuru 
apstiprina darba zinātniskais vadītājs un doktora studiju programmas 
padome.  
 

1. tabula. Doktora studiju programmas struktūra. 
 
 
Studiju saturs A 

daĜa 
B 
daĜa 

Kredītpunkti 
akreditētajā 
programmā līdz 2008.g 

1. Promocijas darbs 80  96 
2. Promocijas eksāmeni 16  16 
3.Augstskolas pedagoăiskais 
praktikums vēsturē 

 6 6 

4. Zinātnisku rakstu publikācija 
vēsturē (3 raksti)  

 12 - 

5.Dalība ar referātiem starptautiskās 
zinātniskās konferencēs ( 2 
konferences)   

 10 10 

6. Doktorantūras semināri  20 16 
Kopā 96 48 144 
Pavisam kopā  144 144 
 
Promocijas darba izstrāde ietver pētījuma plāna sagatavošanu, izvēlētās 
vēstures problēmas teorētisko un vēsturiski konkrēto aspektu izpēti, teksta 
uzrakstīšanu. Promocijas darba forma var būt disertācija, tematiski 
vienota zinātnisku publikāciju kopa, kas publicēta vispāratzītos 
recenzējamos izdevumos, vai publicēta un recenzēta monogrāfija.  



 15

Promocijas eksāmeni ietver eksāmenu specialitātē, vēstures apakšnozarē 
un svešvalodā. 
Promocijas eksāmens vēstures apakšnozarē paredzēts viena no piecām 
pastāvošajām apakšnozarēm, tas apliecina doktoranta zināšanas 
jaunākajos zinātnes sasniegumos attiecīgajā apakšnozarē.  
Promocijas eksāmena specialitātē programma ir individuāla katram 
doktorantam. Šo programmu izstrādā darba zinātniskais vadītājs, ja 
nepieciešams,  konsultējoties ar citiem attiecīgās vēstures nozares 
speciālistiem. Promocijas eksāmenam svešvalodā jāapliecina doktoranta 
teorētiskā sagatavotība un zināšanas  svešvalodās, tostarp attiecīgās 
vēstures terminoloăijas zināšanas.  
Augstskolas pedagoăiskais praktikums vēsturē - doktorantam studiju laikā 
jāapgūst augstskolas mācību spēka prasmes, docējot vienu izvēles kursu 
vēstures bakalaura vai maăistra studiju programmā LU Vēstures un 
filozofijas fakultātē vai arī kursu vēstures zinātnē citā LU fakultātē vai 
citā Latvijas augstskolā.  
Studiju laikā doktorantam jāizstrādā un jānopublicē trīs zinātniski raksti 
(katrs vienas autorloksnes apjomā) starptautiski atzītos zinātniskos 
izdevumos, kuru sarakstu nosaka Latvijas Zinātnes padome. Nolūks - 
informēt zinātnisko sabiedrību par pētījumu rezultātiem un sagatavot 
priekšnoteikumus promocijai. Ministru kabineta noteikumi Doktora 
zinātniskā grāda piešėiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji nosaka, ka 
doktora grāda iegūšanai nepieciešams publicēt galvenos pētījumu 
rezultātus vispāratzītos recenzējamos zinātniskos izdevumos.  
Doktorantiem jāpiedalās zinātniskos semināros un konferencēs. Prasība 
uzstāšanās ar referātu par pētījumu rezultātiem vismaz divās 
starptautiskās zinātniskās konferencēs.  
Doktorantu semināri ir kopīgi visiem programmas studentiem. Seminārus 
ievada profesoru lekcijas, kurās tiek nopamatota izvirzītās tēmas 
zinātniskā nozīmība, kā arī izvirzīti konkrēti uzdevumi semināriem. 
Semināros studenti lasa referātus par izvēlēto tēmu, referāti tiek analizēti 
un izvērtēti. Rezultātam jābūt noteiktai idejai vai ierosmei, kas varētu 
likties interesanta visiem doktorantiem, īstenojot savu zinātniski 
pētniecisko darbu. Labākie referāti parasti tiek publicēti speciālā rakstu 
krājumā vai žurnālā „Latvijas Vēsture” . Vēstures doktora studiju 
programmā paredzēti pieci semināri:  
1.Avoti, vēstures  avotu teorijas (asoc. prof. A.GavriĜins). 
2. Alternatīvā vēsture (prof. I.Feldmanis, prof. I. Butulis, asoc. prof. L. 
Zemīte)  
3. Mīti Latvijas vēsturē ( prof. A.Stranga, prof. G.Straube) 
4. Rietumu historiogrāfija un vēstures teorijas: ietekme uz mūsdienu 
Latvijas vēsturi (doc. A.Šnē, doc. J. Taurēns).  
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5. Augstkolu mācībspēku pedagoăiskās izglītības pamati/augstskolu 
didaktika (prof. D. Blūma) 
Divu gadu laikā paredzēts nodrošināt katrai apakšnozarei atsevišėus 
doktorantu seminārus.  
Kā A tā arī B daĜu studiju kursiem var tikt pielīdzināti kursi, kurus 
doktoranti klausījušies vai apguvuši citās universitātēs, ja kursu apguvi ir 
akceptējusi doktora studiju programmas padome. 
 
5. Studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība 
 
Vēstures doktora studiju programmas kvalitātes nodrošinājuma garants ir 
atbilstība nacionālajai likumdošanai un normatīvajiem aktiem, kā arī LU 
normatīvajiem aktiem.  
Par doktora studiju programmas kvalitāti  atbild Vēstures doktora studiju 
programmas padome. Padome savās regulārajās sēdēs noklausās 
studējošo atskaites par zinātnisko, mācību un pedagoăisko darbu, risina 
šai sakarā radušās problēmas. Padomes uzdevums ir nospraust 
programmas attīstības stratēăiju, noteikt galvenos pētījumu virzienus, 
izvērtēt jauno studiju kursu kvalitāti. Padome   kontrolē programmas 
īstenošanas kvalitāti, studējošo un zinātnisko vadītāju darbību.  
Vēstures doktora studiju programmas padomē ietilpst 11 zinātnieki, viĦu 
vidū septiĦi LU vēstures profesori, kas ir starptautiski atzīti speciālisti 
vēstures zinātnē, kā arī divi LU Latvijas vēstures insitūta pārstāvji.  
Vēstures doktora studiju programmas darbība tiek apskatīta arī LU 
Vēstures un filozofijas fakultātes Domes sēdēs. Kvalitātes nodrošināšanā 
piedalās četras vēstures katedras, kas apspriež un izvērtē doktorantu 
darbu, nosaka konkrētus uzdevumus, piemēram, doktorantu pedagoăiskās 
prakes ietvaros piedāvājamo izvēles kursu tēmas.  
Doktora disertāciju aizstāvēšanas objektivitāti un neatkarību nosaka LU 
vēstures nozares promocijas padomes neatkarība, doktora studiju 
programmas amatpersonas nevada promocijas padomi.  
Doktora programmas īstenošanā tiek Ħemts vērā studējošo viedoklis, tiek 
veiktas studējošo un darba devēju aptaujas.  
 
6. Programmas finansēšanas resursi un infrastruktūras 
nodrošinājums.  
 
Doktora studiju programma vēsturē tiek finansēta no valsts budžeta 
līdzekĜiem.  
2008. gadā pēc LU noteiktās metodikas aprēėinātās 1 doktoranta studiju 
izmaksas gadā ir 4600 lati. Pilna studiju laika doktorants saĦem stipendiju 
– 800 latus gadā. Katru gadu tiek piešėirts valsts dotācijas finansējums 
doktora studijām (2008. gadā – vēstures nozarei 10243 lati). No tā tiek 
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segtas promocijas  procesa izmaksas, apmaksāts programmas padomes 
sekretāra darbs. DaĜa no piešėirtajiem līdzekĜiem tiek izmantota 
doktorantu komandējumiem (piedalīšanās zinātniskās konferencēs, darbs 
ārvalstu bibliotēkās un arhīvos), kā arī doktorantu publicēšanās iespēju 
nodrošināšanai. Finansētas tiek arī starptautiska rakstura doktorantu 
konferences. Doktoranti var pretendēt uz dažādām stipendijām, 
piemēram, filantropa K. Morberga stipendiju un Riiči Sasakavas 
stipendiju, kas īpaši paredzēta jaunajiem zinātniekiem sociālajās un 
humanitārajās nozarēs. Fakultātes profesori iesaista doktorantus Latvijas 
Zinātnes padomes, Latvijas Vēsturnieku komisijas un citos pētniecības 
projektos. Doktoranti plaši izmanto arī dažādu ārvalstu fondu 
finansējumu, lai studētu ārvalstu universitātēs, veiktu pētījumus ārvalstu 
arhīvos un pētniecības centros. DaĜa no doktorantiem studē par fizisko vai 
juridisko perosnu līdzekĜiem, maksājot līdz 1500 latu gadā. Optimālais 
studentu skaits, ko ik gadus vajadzētu uzĦemt vēstures doktora studiju 
programmā būtu 5-7 studenti.  
Doktorantu rīcībā ir fakultātes bibliotēka, datorklase, katedrās atrodošā 
datortehnika. Doktorantiem iespējams izmantot LU Bibliotēkas, Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas iespieddarbus, 
taču vēsture ir specifiska zinātne: promocijas darba izstrāde šajā zinātnē ir 
iespējama, tikai plaši izmantojot arhīvu fondu dokumentus.  
 
 
7. Imatrikul ācijas nosacījumi.  
 
Vēstures doktora studiju programmā var imatrikulēt pretendentus, kas 
ieguvuši maăistra grādu humanitārajās, sociālajās vai izglītības zinātnēs. 
Parasti uz doktora studijām pretendē personas ar vēstures maăistra grādu. 
Kopš 2007. gada uzĦemot jaunos doktorantus, tiek ievēroti LU izstrādātie 
uzĦemšanas kritēriji. Tie paredz novērtēt gan pretendenta iepriekšējos 
sasniegumus (vidējā atzīme maăistra diplomā, atzīme par maăistra darbu, 
publikācijas, dalība zinātniskās konferencēs uc.),  gan arī tēmas 
zinātnisko nozīmību un  pretendenta motivāciju  
LU noteikumi nosaka to, kādi dokumenti jāiesniedz, pretendējot uz 
imatrikulāciju doktorantūrā. To vidū ir maăistra grādu apliecinoši 
dokumenti, CV.  
UzĦemšana doktora studiju programmā notiek pārrunu kārtībā. Obligāts 
priekšnoteikums, lai piedalītos pārrunās, ir izvērsta koncepcija 
pētnieciskajam darbam, kas tiks veikts doktora studiju laikā. Pārrunās tiek 
novērtēts pretendenta zināšanu līmenis konkrētajā vēstures zinātnes 
apakšnozarē, kā arī iespējas izstrādāt promocijas darbu par izvēlēto tēmu.  
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8. Programmas praktiskā realizācija.  
 
Programmas galvenā sastāvdaĜa, kam pakārtoti pārējie struktūras 
elementi, ir  doktoranta zinātniskais darbs. Promocijas darba izstrāde 
veido 80 no 144 kredītpunktiem (55%), vēl 10 kredītpunktus (7 %)  var 
iegūt par dalību starptautiskās zinātniskās konferencēs, bet 12 
kredītpunktus par zinātniskām publikācijām vispāratzītos recenzējamos 
izdevumos. Tādējādi lielākā daĜa kredītpunktu ir iespējams iegūt par 
zinātniski pētniecisko darbu.  Kopš iepriekšējās akreditācijas programmas 
struktūra nav būtiski mainījusies, šobrīd no jauna tiek ieviests tikai 
novērtējums kredītpunktos par publikācijām vispāratzītos recenzējamos 
izdevumos.  Zinātniskais darbs galvenais, ar ko savas karjeras laikā 
saskarsies doktorants, tāpēc svarīgi, ka studijas doktora programmā arī 
nodrošina iespēju apgūt nepieciešamās prasmes un kompetences. 
Savukārt augstskolu pedagoăijas praktikums palīdz apgūt prasmes, kas 
daĜai doktorantu būs vajadzīgas, strādājot augstskolās.  
Vēstures doktora studiju programmā darbojas septiĦi Vēstures nodaĜas 
profesori un pieci asociētie profesori. ViĦu pētniecības virzieni pamatā 
saskan ar doktorantu veiktā pētniecības darba virzieniem, nodrošinot 
pastāvošo zinātnisko tradīciju kontinuitāti. Minēto virzienu vidū jāmin 
20. gadsimta politiskās vēstures izpēte, spēcīgas Latvijas arheoloăijas 
zinātnes skolas tālāka attīstība. Paplašinot līdzšinējo darbības lauku,  
atbilstoši Rietumu historiogrāfijas tendencēm, Latvijas zinātniski 
aktuālajām problēmām , kā arī doktorantu interesēm  tiek strādāts arī pie 
jaunu darba jomu apgūšanas . Jaunie darba virzieni ietver sociālo un 
mentalitāšu vēsturi (prof. A.Stranga), reliăijas un reliăisko konfesiju 
vēsturi (prof.G.Straube, asoc. prof. A. GavriĜins), etnisko minoritāšu 
vēsturi (asoc. prof. Ē. Jēkabsons), viduslaiku arheoloăiju (asoc. prof. A. 
Vijups ). Tas stimulē arī akadēmisko personālu paplašināt savu zinātnisko 
interešu loku. Daudzi doktoranti piedalās zinātniskās pētniecības 
projektos, to vidū LZP projektos un Latvijas Vēsturnieku komisijas 
pētījumos.  
LU doktora studiju programma finansiāli atbalstījusi doktorantu rakstu 
krājumu „Mīti Latvijas vēsturē” un rakstu krājumu „Sievietes Latvijas 
vēsturē” ar būtisku doktorantu dalību.  
 
9. Vērt ēšanas sistēma.  
 
Doktorantu individuālais zinātniski pētnieciskais darbs tiek vērtēts un 
kontrolēts visa studiju procesa laikā. Ik gadus doktorantam jāiegūst 
atestācija Vēstures doktora studiju programmas padomē. Vērtējot darbu 
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padome Ħem vērā zinātniskā vadītāja un atbildīgās katedras viedokli, kas 
balstās uz regulāru doktorantu darba apspriešanu katedrā.  
Promocijas darba zinātniskais vadītājs un citi eksperti kontrolē un vērtē 
tādas doktorantu aktivitātes kā pedagoăiskais darbs maăistra un bakalaura 
studiju programmās, dalība ar referātu starptautiskajās zinātniskajās 
konferencēs, zinātniskās publikācijas. Svarīgas doktorantu novērtēšanas 
formas ir nokārtotie promocijas eksāmeni, referāti doktorantūras 
semināros, kā arī novērtējums par aktīvu dalību semināros. Savas studijas 
doktorants noslēdz ar promocijas darba iesniegšanu. 90 % gadījumu 
vēstures nozares doktoranti tiek eksmatrikulēti kā doktora studiju 
programmu izpildījuši.  
Doktora zinātnisko grādu vēsturē piešėir par aizstāvētu promocijas darbu 
vēstures zinātnes apakšnozarēs : Latvijas vēsturē, Vispārējā vēsturē, 
arheoloăijā, etnoloăijā, historiogrāfij ā un vēstures palīgdisciplīnās. 
Promocijas darbam jābūt oriăinālam darbam, kas satur izvēlētās 
problēmas iespējami pilnīgāku atklāsmi un jaunu tās risinājuma veidu. 
(sk.: 8. pielikumu). Promocijas darba forma var būt disertācija, 
monogrāfija vai tematiski vienota zinātnisko rakstu kopa. 
Promocijas darbu aizstāv Vēstures zinātnes promocijas padomē saskaĦā 
ar nolikumu par promociju. Uz vēstures doktora grādu var pretendēt 
persona, kura sekmīgi beigusi vēstures nozares doktora studiju 
programmu.  
Ja promocijas darbu aizstāv disertācijas formā, tad promocijas darba 
rezultātiem jābūt publicētiem vispāratzītos recenzējamos zinātniskos 
izdevumos (3 raksti).  
 
10.  Studējošie.  
 
Vēstures doktora programmā studējošo skaits ir salīdzinoši neliels, tomēr 
tas nemazina programmas nozīmību vēstures zinātnes attīstībai Latvijā. Ja 
arī pastāv iespējas palielināt studējošo skaitu, tad tās nav lielas,  Ħemot 
vērā gan Vēstures profesoru skaitu, gan atbilstošas kvalifikācijas 
pretendentu ierobežoto loku. 
  
2. tabula. ZiĦas par vēstures doktora programmā studējošo skaitu. 
  
 1.gadā 

uzĦemto 
studentu 
skaits 

Kopā 
mācās 

T.sk. par 
maksu 

Absolventu 
skaits 

Eksmatrikulēti 
(Atbirums) 

2002.g
. 

7 16 6 4  
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2003.g
. 

5 19 7 4  

2004. 8 20 11 2  

2005. 5 21 10 4 1 

2006. 6 22 11 5 1 

2007.  5 21 9 6  
Komentējot skaitliskos datus jānorāda, ka pēdējo gadu laikā studējošo 
skaits doktora studiju programmā nedaudz pārsniedzis 20 cilvēkus, ik 
gadus programmā iestājas 5-7 studējošie. Budžeta vietu skaits pēdējo 
gadu laikā palielinājies no 10 uz 12. Zināmā mērā pozitīvi jāvērtē 
apstāklis, ka programmā katru gadu tiek uzĦemti 2-4 studējošie par 
fizisko vai juridisko personu līdzekĜiem. Diemžēl ik gadus vairāki 
pretendenti, kas sekmīgi nokārtojuši iestājpārbaudījumus atsakās studēt 
augstās studiju maksas dēĜ. Doktora studiju programmā ir Ĝoti zems „ 
atbiruma” procents.  Tikai divi studenti pārskata periodā eksmatrikulēti 
kā studiju programmu neizpildījuši.  Acīmredzot, to var izskaidrot ar šīs 
programmas studentu augsto motivāciju.  
Studējošie un programmas absolventi tika lūgti izteikt savas domas par 
studiju programmu, tās efektivitāti un struktūru. Aptaujas uzdevums bija 
arī noskaidrot doktorantu un absolventu rekomendācijas par iespējamiem 
programmas uzlabojumiem.  
67 procenti no aptaujātajiem uzskata, ka vēstures doktora studiju 
programma pilnībā nodrošina iespējas kvalitatīvi veikt zinātniski 
pētniecisko darbu, bet 33 procenti izvēlējās atbildi „daĜēji”. 92 procentus 
pilnīgi vai daĜēji apmierina doktora studiju programmas saturs, piedāvātās 
darba metodes un formas, bet 90 procentus - sadarbība ar promocijas 
darba zinātnisko vadītāju. Aptaujāto vairākums pozitīvi vērtēja  iespēju 
studiju programmas ietvaros iepazīties ar pasaules vēstures zinātnes 
aktualitātēm, kā arī apstiprināja, ka tiek nodrošināts pētījumism finansiāls 
atbalsts.  
 Doktora programmā īpaši svarīgs studējošo zinātniskais darbs 
darbs. 2002.-2008. gadā desmit doktorantu piedalījušies un turpina 
piedalīties Latvijas Vēsturnieku komisijas finansētajās aktivitātēs, 
publicējot rakstus Latvijas Vēsturnieku komisijas (LVK) Rakstos un 
piedaloties tās organizētajās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs. 
LVK darbība saistīta ar vācu un padomju okupācijas perioda vēstures 
problēmu izpēti. Bez šīm konferencēm jānosauc arī Daugavpils 
Universitātes ikgadējie Humanitārie lasījumi, kam ir starptautiskas 
zinātniskas konferences statuss. Doktoranti piedalās arī starptautiskās 
doktorantu konferencēs, piemēram, ViĜĦas Universitātē 2006. gadā.  
Doktoranti piedalās arī konferencēs, kas veltītas vai tuvas tieši viĦu darba 



 21

tematikai. Tādas konferences notikušas daudzās Eiropas pilsētās (Berne, 
Brisele, Helsinki, Maskava)   Jāuzteic doktorantu spēja organizēties tādu 
projektu realizācijai kā doktorantu rakstu krājumi „M īti Latvijas vēsturē”, 
kas balstās tāda paša nosaukuma doktorantūras semināra referātos, kā arī 
„ Sievietes Latvijas vēsturē” .  

 
11.Studiju programmas akadēmiskais un palīgpersonāls 
 
3. tabula. Doktora studiju programmas akadēmiskais personāls.  
 

       Amats (ievēlēts LU)           

 

Ar doktora grādu  Kopā 

Profesori 7 7 

Asociētie profesori 3 3 

Docenti 2 2 
 
Akadēmiskā personāla plašo un daudzveidīgo zinātnisko un akadēmisko 
darbību raksturo zinātniskās publikācijas, dalība starptautiskos un 
nacionālos zinātniskos projektos. Pēdējo gadu nozīmīgāko projektu vidū 
jāmin Latvijas vēsturnieku komisijas darbība, kā apgādā desmit gadu 
laikā iznākuši 22 zinātnisku rakstu sējumi. Vadošo lomu LVK darbībā 
spēlē tās locekĜi: profesori I. Butulis, I.Feldmanis, A. Stranga, A. Zunda, 
asoc. prof. Ē. Jēkabsons. Ortkārt, kā panākumu jāmin jau minēto 
profesoru un Latvijas Vēstures Institūta vadošās pētnieces D. Bleieres 
apkopojošā rakstura sacerējuma „Latvijas vēsture 20. gadsimts” 
iznākšana un tulkošana angĜu, krievu, vācu un franču valodās (2005.-
2008). Valsts pētījumu programmas „ Letonika” ietvaros izdota šī paša 
autoru kolektīva apkopojoša rakstura grāmata „Latvija Otrajā pasaules 
karā”, par nozīmīgu sasniegumu uzskatāma pats dalības fakts šajā 
pētījumu programmā. Akadēmiskais personāls aktīvi piedalās Latvijas 
Zinātnes padomes projektos .  
Kopumā iepriekšējās akreditācijas laikā mācību spēki publicējuši septiĦas 
monogrāfijas, divas apkopojoša rakstura grāmatas, trīs biogrāfiskas 
vārdnīcas, mācību grāmatu vidusskolām sešos sējumos, piedalījušies 
daudzu rakstu krājumu veidošanā, intensīvi publicējušies zinātniskajā 
periodikā. Programmas mācību spēki piedalījušies desmit LZP projektos 
un divos valsts pētījumu programmas „ Letonika „ projektos.   
Programmas īstenošanā piedalās četras Vēstures nodaĜas katedras. Katra 
no tām īsteno noteiktus uzdevumus, taču doktora programmas specifikas 
dēĜ šos uzdevumus ne vienmēr iespējams skaidri norobežot.  
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4. tabula. Vēstures nodaĜas struktūrvienību uzdevumi doktora studiju 

programmā. 
 

Struktūrvienības 
nosaukums 

Uzdevumi doktora programmā  

Arheoloăijas un 
vēstures palīgzinātĦu 
katedra 

Promocijas darbi arheoloăijā (prof. A. Vasks, 
asoc. prof. A. Vijups), Latvijas kultūras 
mantojuma saglabāšana, reliăijas vēsturē (asoc. 
prof. A. GavriĜins)  
Kursa Avoti, avotpētnieciskās teorijas docēšana 

Latvijas un 
Austrumeiropas 
vēstures katedra 

Promocijas darbi vispārējās vēstures un Latvijas 
vēstures apakšnozarē:  Latvijas 20. gadsimta 
politiskās , militārās, kultūras vēstures problēmas 
(prof. I. Butulis, asoc. prof. Ē.Jēkabsons),  
Latvijas 20. gadsimta politiskās un starptautisko 
attiecību vēstures problēmas (prof. A.Stranga), 
Latvijas jauno laiku vēstures, reliăijas vēstures 
problēmas (prof. G.Straube) 
Kursa „ M īti Latvijas vēsturē”  docēšana. 

Viduslaiku vēstures 
katedra 

Promocijas darbu vadīšana Latvijas vēstures 
apakšnozarē:  Latvijas viduslaiku vēstures 
problēmas (prof. I.Misāns)  

Rietumeiropas un 
Amerikas Jauno un 
jaunāko laiku 
vēstures katedra 
 

Promocijas darbi vispārējās vēstures un Latvijas 
vēstures apakšnozarē:  Latvijas 20. gadsimta 
starptautisko attiecību un politiskās vēstures 
problēmas (prof. I. Feldmanis, prof. A.Zunda)  
Kursa  Alternatīvā vēsturē docēšana.  
 

 
Programmas palīgpersonāla funkcijas nodrošina LU Akadēmiskā 
departamenta lietvedes Ilze Danusēviča un Anita SiĦavska. Zināmus 
tehniskus uzdevumus veic Vēstures doktora studiju programmas padomes 
sekretārs.  Turpmāk arī būs nepieciešams lietvedis darbam ar doktora 
studiju programmas studentiem.  

 
12.Ārējie sakari  

 
Studiju programmas akadēmiskais personāls stažējies un veicis zinātniski 
pētniecisku darbību ASV (prof. A.Stranga (Stenfordas universitāte), asoc. 
prof. A. GavriĜins)  un daudzās Eiropas Savienības valstīs. Īpaši cieši 
sakari akadēmiskajam personālam izveidojušies ar Vācijas izglītības un 
zinātnes centriem. Vācijā pētījumus veikuši profesori I. Feldmanis (VFR 
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federālie arhīvi), I. Misāns (Herdera institūts Marburgā), G. Straube. 
Lielbritānijas arhīvos strādājis profesors A. Zunda (britu Public Record 
Office) , regulāri pedagoăisku un zinātnisku darbu Polijā veic asoc. prof. 
Ē. Jēkabsons (Varšavas, Bjalistokas, ěubĜinas universitāte). Cieša 
sadarbība ar ZiemeĜu valstīm izveidojusies Vēstures studiju programmā 
strādājošajiem arheologiem prof. A. Vaskam, asoc. prof. A. Vijupam, 
doc. A. Šnē (Turku universitāte) . Arī prof. A.Stranga docējis Turku 
universitātē. Tādējādi var apgalvot, ka programmas akadēmiskais 
personāls piedalās starptautiskos projektos, veic zinātniskus pētījumus 
ārvalstu arhīvos un stažējas zinātniskās pētniecības centros, lasa lekcijas 
ārvalstu augstskolās.  
Savukārt ir skaidrs, ka pašas doktora programmas pastāvēšana nozīmē, ka 
tā palīdz veidot sakarus ar citiem zinātnes un augstskolu pedagoăijas 
centriem. Vēstures doktora studiju programmas kontaktus ar šiem 
centriem veido to pārstāvju studijas doktorantūrā. Vēstures doktora 
studiju programmas ciešs sadarbības partneris ir LU Latvijas vēstures 
institūts, tā pārstāvji piedalās doktora studiju programmas padomes darbā. 
LVI ir visnozīmīgākais doktora studiju programmas absolventu un 
studentu darba devējs. Sadarbības formas ir daudzveidīgas: kopīgi 
pētnieciski projekti, kopīgas publikācijas, starptautisku zinātnisku 
konferenču organizēšana.  LVI zinātniskie līdzstrādnieki docē kursus 
vēstures studiju programmās.  
Cieša sadarbība pastāv arī ar citiem vēstures zinātnes centriem. 
Veiksmīga sadarbība pastāv ar Daugavpils Universitātes vēsturniekiem. 
Kopīgas publikācijas un zinātniski projekti tiek veikti sadarbībā ar 
vadošajiem Rīgas muzejiem, īpaši uzsverot 20. gadsimta vēstures izpētes 
centrus: Kara muzeju un Okupācijas muzeju.  
Programmas studējošo ārējie sakari galvenokārt izpaužas, nevis studiju, 
bet pētījumu formā. Īpaši nozīmīga bijusi pēdējos gados izveidojusies 
iespēja atvēlēt līdzekĜus doktorantu komandējumiem. Tādējādi 
tradicionālo sadarbības valstu (Vācija, Polija, Šveice, Lielbritānija, 
Lietuva) papildinājušas jaunas. To vidū jāmin Francija, Nīderlande, 
Turcija, Čehija. Paplašinājušies pētījumi Latvijas vēsturei  tik 
nozīmīgajos Krievijas arhīvos.  
Pārskata periodā programmā gadu studējis Klaipēdas universitātes 
Humanitāro zinātĦu fakultātes doktorants Ernests VasiĜausks, kurš Latvijā 
papildināja savas zināšanas arheoloăijā.  
 
 

13.Studiju programmas attīstības plāns.  
 
Programmas attīstība saistās ar līdzšinējo pētniecības tradīciju pēctecību. 
Jāturpina pētīt Latvijas starptautisko attiecību vēsture,  20. gadsimta 
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politiskās vēstures un etnosociālo  problēmu vēstures pētniecība, 
izmantojot jaunākos teorētiskos sasniegumus un metodoloăiskās pieejas.  
Jāpaplašina pēdējā laikā aizsākto jauno pētniecības virzienu attīstība, kas 
nozīmē gan līdz šim maz pētītu vēstures periodu (Latvija Krievijas 
impērijas varā), gan citas problemātikas izpētē ( sociālā vēsture, kultūras 
un reliăijas vēsture) .  
Tiks pievērsta uzmanība viduslaiku un jauno laiku vēstures virzienu 
attīstībai, nākotnē palielinot šajās jomās strādājošā akadēmiskā personāla 
skaitu un pievēršot lielāku uzmanību promocijas darbu izstrādei šajā 
jomā.  
Vēstures nodaĜas akadēmiskais personāls, kas nodrošina programmas 
darbību un attīstību, var veiksmīgi turpināt līdzšinējo zinātnisko un 
pedagoăisko darbību, tuvāko gadu laikā programmas darbībā (promocijas 
darbu vadīšanā, doktorantūras semināru docēšanā aktīvāk jāiesaistās 
vidējai vēsturnieku paaudzei. Ir pamats uzskatīt, ka tas vidēji ilg ā laika 
periodā būs iespējams. Jāatzīst nepieciešamība piedāvāt studentiem 
plašāku doktorantūras semināru klāstu, piedāvājot konkrētākus seminārus 
atsevišėās vēstures zinātnes apakšnozarēs.  

 
14.Studiju programmas SVID analīze 

 
Stiprās puses  Vājās puses 

 LU VFF Vēstures nodaĜas nozīmīgā 
loma Latvijas humanitāro zinātĦu 
spektrā, sadarbība ar citiem izpētes 
centriem 
Vēstures doktora studiju programmas 
spēcīgās zinātniskās tradīcijas, 
akadēmiskā personāla zinātniskā un 
pedagoăiskā darba pieredze.  
Pozitīvā pieredze sadarbībā starp 
zinātniskajiem vadītājiem un doktora 
studiju programmas studentiem.  
Jaunās vēsturnieku paaudzes aktīvā 
interese par studijām vēstures doktora 
studiju programmā, maăistra 
izglītības kvalitātes pieaugums pēdējo 
gadu attīstības rezultātā.  
Pieaugošais finansējums , kas paver 
iespējas plašākiem ārējiem sakariem, 
darbam ārvalstu pētniecības centros, 
arhīvos un bibliotēkās.  
Doktora programmas darbības 

Valsts vēl joprojām 
nepietiekamais atbalsts vēstures 
un citu humanitāro zinātĦu 
nozarēm. Vēstures zinātnei kā 
humanitārai disciplīnai 
nepieciešama īpaša valsts 
palīdzība un atbalsts.  
Problēmas ar bibliotēku 
infrastruktūru, specifiskas,  
individuālam zinātniskam 
darbam nepieciešamās 
zinātniskās literatūras apgrūtinātā 
pieejamība.  
Pastāv zināmas disproporcijas: 
akadēmiskā personāla vidū 
visvairāk pārstāvēti aizvēstures 
un mūsdienu vēstures speciālisti.  
Akadēmiskā personāla skaita 
samazināšanās faktiski apdraud 
tālāko attīstību.  
 



 25

rezultātā pieaugošā Latvijas vēstures 
zinātnes pārstāvju kvalifikācija, jaunu 
vēstures pētniecības centru rašanās un 
attīstība.  
Iespējas  Draudi 
Jaunas iniciatīvas:  
a)zinātniskajā laukā – jauni 
pētniecības virzieni, plašāka 
starptautiska sadarbība 
b)organizatoriskajā laukā – jaunu 
struktūru veidošana, jāpabeidz 
Baltijas jūras reăiona vēstures 
institūta izveide, jāapsver 
Arheoloăijas pētījumu centra 
veidošana 
c)finansiālajā ziĦā – Eiropas 
Savienības struktūrfondu līdzekĜu 
piesaiste studiju procesa un 
zinātniskās darbības attīstībai.  
d) pedagoăiskajā laukā – jaunu, 
specializētāku doktorantūras semināru 
izstrādāšana 

Demogrāfiskās krīzes rezultātā 
varētu samazināties studentu 
skaits vidēji ilg ā laika periodā.  
Ekonomiskas problēmas 
nacionālā mērogā varētu mazināt 
jaunu, spējīgu un ambiciozu 
cilvēku interesi par karjeru 
vēstures zinātnē, augstākās 
izglītības iestādēs un kultūras 
sfērā.   
Par vienu no nopietniem 
draudiem jāuzskata izglītības un 
zinātnes sistēmas augošās 
birokratizācijas tendences.  

  
  



 26

 

Vēstures   doktora studiju programmas 
izmaksu aprēėins uz 1 studentu 2008.g. 

 
   

Apz. Normatīvs 
Aprēėinātie 

lielumi 

N1 
darba alga uz vienu 
studiju vietu gadā 

Ls 3 
259,07 

N2 
darba devēja valsts 

sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas 

Ls 785,11 

N3 
komandējumu un 

dienesta braucienu 
izmaksas 

Ls 7,27 

N4 pakalpojumu apmaksa Ls 192,99 

N5 
materiāli, 

energoresursi, ūdens un 
inventārs 

Ls 166,67 

N6 
grāmatu un žurnālu 

iegāde 
Ls 45,10 

N7 
iekārtu iegādes un 

modernizēšanas izmaksas 
Ls 152,31 

Tb - vienas  studiju vietas 
izmaksas gadā 

(N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7) 
Ls     4 608,53 
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VĒSTURES DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS PL ĀNS: PILNA LAIKA KL ĀTIENE 3 GADI, 6 SEMESTRI 

 

1. gads 2. gads 3. gads Pārbaudes veids Docētājs Kursa nosaukums Kursa kods 
1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 

Kopā 
  

Obligātā daĜa (A daĜa) 
Promocijas darbs vēsturē1 Vēst7008      80 80 Aizstāvēšana Zinātniskais vadītājs, 

programmas direktors 
Promocijas eksāmens vēstures 
apakšnozarē 

Vēst7004    4   4 Eksāmens Zinātniskais vadītājs 

Promocijas eksāmens specialitātē Vēst7005    4   4 Eksāmens Zinātniskais vadītājs 
Promocijas eksāmens svešvalodā SDSK7013    8   8 Eksāmens Zinātniskais vadītājs 
Kopā A daĜā        96   

Izvēles daĜa (B daĜa)  
Augstskolu pedagoăijas 
praktikums vēsturē 

Vēst7003   6 6 Atskaite vadītājam un 
studiju padomei 

Zinātniskais vadītājs, 
programmas direktors 

Zinātnisku rakstu publikācija 
vēsturē2 

Vēst7006      12 12 Atskaite vadītājam un 
studiju padomei  

Zinātniskais vadītājs, 
programmas direktors 

                                                           
1 Promocijas darbs vēsturē , protams, paredz darbu visā studiju periodā. Tomēr tehnisku iemeslu dēĜ kredītpunktus iespējams piešėirt tikai pēc disertācijas teksta iesniegšanas 
pēdējā semestrī. Kursa apraksts paredz  galveno veicamo uzdevumu sadalījumu akadēmiskā darba stundās. Tā, piemēram, promocijas darba tēmas izvēlei un pamatojumam 
paredzētas 32 stundas, kas pielīdzināmas 2 kredītpunktiem. Tādiem komponentiem kā  a) promocijas darba avotu un zinātniskās literatūras atlase b) darba teorētisko aspektu 
izpēte, c) empīriskā materiāla apzināšana , darbs ar vēstures avotiem d) zinātniskās literatūras izvērtēšana un kritiska analīze , e) darba zinātnisko metožu izvēle un 
pielietošana atvēlētas  200 stundas (~6 kredītpunkti) katram,  savukārt disertācijas teksta izstrādei  256 stundas ( 8 kredītpunkti).  Tomēr šis sadalījums, bez šaubām,  ir visai 
nosacīts.  



 28

Dalība ar referātiem starptautiskās 
zinātniskās konferencēs3  

Vēst7007      10 10 Atskaite vadītājam un 
studiju padomei 

Zinātniskais vadītājs, 
programmas direktors 

Doktorantūras semināri  
(20 kredītpunkti)  

       20   

Augstskolu mācībspēku 
pedagoăiskās izglītības 
pamati/augstskolu didaktika 

PedaT018   4    4  Eksāmens Prof. D. Blūma 

Avoti , vēstures avotu teorijas Vēst6044 4      4 Eksāmens Asoc.prof. A.GavriĜins 
Alternatīvā vēsture Vēst7009  4     4 Eksāmens Prof. I. Feldmanis, prof. I. 

Butulis, asoc. Prof. L. Zemīte 
Mīti Latvijas vēsturē Vēst7002  4     4 Eksāmens Prof. A.Stranga, prof. G. Straube 
Rietumu historiogrāfija un 
vēstures teorijas: ietekme 
mūsdienu Latvijas vēstures 
zinātnē 

Vēst7001 4      4 Eksāmens Doc. A. Šnē, 
 doc. J.Taurēns.  

Kopā B daĜā        48   
Pavisam kopā        144   

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2 Studējošajam ir iespējams iegūt kredītpunktus par šo aktivitāti tikl īdz izpildītas kursa apraksta prasības  
3 Studējošajam ir iespējams iegūt kredītpunktus par šo aktivitāti tikl īdz izpildītas kursa apraksta prasības 
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VĒSTURES DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS PL ĀNS: NEPILNA LAIKA KL ĀTIENE 4 GADI, 8 SEMESTRI 

 

1. gads 2. gads 3. gads 4. gads Pārbaudes veids Docētājs Kursa nosaukums Kursa kods 
1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s. 

Kopā 
  

Obligātā daĜa (A daĜa)  
Promocijas darbs vēsturē4 Vēst7008        80 80 Aizstāvēšana Zinātniskais vadītājs 

Promocijas eksāmens vēstures 
apakšnozarē 

Vēst7004      4   4 Eksāmens Zinātniskais vadītājs 

Promocijas eksāmens specialitātē Vēst7005      4   4 Eksāmens Zinātniskais vadītājs 
Promocijas eksāmens svešvalodā SDSK7013      8   8 Eksāmens Zinātniskais vadītājs 
Kopā A daĜā           96   

Izvēles daĜa (B daĜa)  
Augstskolu pedagoăijas 
praktikums vēsturē 

Vēst7003     6 6 Atskaite 
vadītājam un 

studiju padomei 

Zinātniskais vadītājs, programmas direktors 

                                                           
4 Promocijas darbs vēsturē , protams, paredz darbu visā studiju periodā. Tomēr tehnisku iemeslu dēĜ kredītpunktus iespējams piešėirt tikai pēc disertācijas teksta iesniegšanas 
pēdējā semestrī. Kursa apraksts paredz  galveno veicamo uzdevumu sadalījumu akadēmiskā darba stundās. Tā, piemēram, promocijas darba tēmas izvēlei un pamatojumam 
paredzētas 32 stundas, kas pielīdzināmas 2 kredītpunktiem. Tādiem komponentiem kā  a) promocijas darba avotu un zinātniskās literatūras atlase b) darba teorētisko aspektu 
izpēte, c) empīriskā materiāla apzināšana , darbs ar vēstures avotiem d) zinātniskās literatūras izvērtēšana un kritiska analīze , e) darba zinātnisko metožu izvēle un 
pielietošana atvēlētas  200 stundas (~6 kredītpunkti) katram,  savukārt disertācijas teksta izstrādei  256 stundas ( 8 kredītpunkti).  Tomēr šis sadalījums, bez šaubām,  ir visai 
nosacīts. 



 30

Zinātnisku rakstu publikācija 
vēsturē5 

Vēst7006        12 12 Atskaite 
vadītājam un 

studiju padomei 

Zinātniskais vadītājs, programmas direktors 

Dalība ar referātiem 
starptautiskās zinātniskās 
konferencēs6  

Vēst7007        10 10 Atskaite 
vadītājam un 

studiju padomei 

Zinātniskais vadītājs, programmas direktors 

Doktorantūras semināri (20 
kredītpunkti)  

         20   

Augstskolu mācībspēku 
pedagoăiskās izglītības 
pamati/augstskolu didaktika 

PedaT018    4     4  Eksāmens Prof. D. Blūma 

Avoti, vēstures avotu teorijas Vēst6044 4        4 Eksāmens Asoc.prof. A.GavriĜins 
Alternatīvā vēsture Vēst7009   4      4 Eksāmens Prof. I. Feldmanis, prof. I. Butulis, asoc. prof. 

L. Zemīte 
Mīti Latvijas vēsturē Vēst7002   4      4 Eksāmens Prof. A.Stranga, prof. G. Straube 
Rietumu historiogrāfija un 
vēstures teorijas: ietekme 
mūsdienu Latvijas vēstures 
zinātnē 

Vēst7001  4       4 Eksāmens Doc. A. Šnē, 
 doc. J.Taurēns.  

Kopā B daĜā           48   
Pavisam kopā          144   

                                                           
5 Studējošajam ir iespējams iegūt kredītpunktus par šo aktivitāti tikl īdz izpildītas kursa apraksta prasības 
6 Studējošajam ir iespējams iegūt kredītpunktus par šo aktivitāti tikl īdz izpildītas kursa apraksta prasības 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 
Kursa nosaukums Promocijas darbs vēsturē 
Kursa kods Vēst7008 
Kredītpunkti 80 
ECTS kredītpunkti 120 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī 

1280 

Zinātnes nozare Vēsture 
 
Kursa autors 
 Hd. Vēstures habil. doktors prof. Inesis Feldmanis 
 
Kursa anotācija  
Promocijas darbs vēsturē ir oriăināls pētījums par zinātniski nozīmīgu problēmu. 
Mērėis – iegūt doktora grādu vēsturē. Doktora grādu var iegūt par disertāciju, vienotu 
darbu kopu vai recenzētu monogrāfiju. Promocijas darbā jāpamato tēmas izvēle, 
jādefinē darba mērėi un uzdevumi, jāraksturo vēstures zinātnes iepriekšējie 
sasniegumi tēmas izpētē, jāatspoguĜo izvēlētās metodes. Tam jāietver jaunāko 
zinātnisko metožu izmantošanu, Promocijas darbs vēsturē ietver pētījuma plāna 
sagatavošanu, izvēlētās vēstures problēmas, teorētisko un vēsturiski konkrēto aspektu 
izpēti, promocijas darba teksta sagatavošanu.  
Rezultāti  
Zinātniska darba teorētisko aspektu apzināšana un izpēte. Zinātniskā darba metožu 
pilnveidošana. Vēstures avotu un zinātniskās literatūras analīzes un kritikas prasmes. 
Zinātnisku tekstu izstrādes prasmes. Oriăināla, loăiski pabeigta pētījuma izstrādes 
prasmes.  
Kursa apraksts-plāns  
1. Promocijas darba tēmas izvēle un pmatojums. 32 st.  
2. Promocijas darba avotu un zinātniskās literatūras atlase. 200 st.  
3. Darba teorētisko aspektu izpēte. 200 st.  
4. Empīriskā materiāla apzināšana, darbs ar vēstures avotiem. 200 st.  
5. Zinātniskās literatūras izvērtēšana un kritiska analīze. 200 st.  
6. Darba zinātnisko metožu izvēle un pielietošana. 200 st.  
7. Disertācijas teksta izstrāde. 256 st.  
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Zinātniskās sabiedrības iepazīstināšana ar pētījumu rezultātiem: zinātnisku rakstu 
publikācijas un dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs. Disertācijas pirmā 
varianta izstrāde studiju pēdējā gadā, prezentācija atbildīgajā katedrā un Vēstures 
doktora studiju programmas padomē. Disertācijas pabeigšana un aizstāvēšana. 
Disertācijas apjoms – 200 lappušu teksta.  
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Michael Alley.The craft of scientific writing . N. Y., 1996.  
2. Carol M. Roberts.The dissertation journey: a practical and comprehensive guide to 
planning, writing, and defending your dissertation . Thousand Oaks, 2004.  
3. Allan A. Glatthorn, Randy L. Joyner.Writing the winning thesis or dissertation: a 
step-by-step guide . Corwin, 2005.  
4. Judith M. Meloy. Writing the qualitative dissertation: understanding by doing . 
London, 2004.  
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5. Gordon B. Davis, Clyde A. Parker.Writing the doctoral dissertation: a systematic 
approach. N. Y., 1997.  
6. Lovitts, B, Wert E. Developing quality dissertations in humanities: A graduate 
student’s guide to achieving excellence. N. Y., 2008.  
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. LR Ministru Kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumi Nr. 1001.  
2. Cristopher Hart. Doing a literature search: a comprehensive guide for the social 
sciences. London, 2002.  
3. Cristopher Hart. Doing a literature review: releasing the social science research 
imagination. London, 1998.  
4. Wayne C.Booth, Gregory G. Colomb, Joseph M.Williams. The craft of research. 
Chicago, London, 1995.  
5. Barbara Czarniawska. Narratives in social science research. London, 2004. 
Piezīmes 
Kurss iekĜauts Vēstures doktora studiju programmā. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 
Kursa nosaukums Promocijas eksāmens vēstures 

apakšnozarē 
Kursa kods Vēst7004 
Kredītpunkti 4 
ECTS kredītpunkti 6 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī 

64 

Zinātnes nozare Vēsture 
Zinātnes apakšnozare – 
Lekciju skaits – 
Semināru un praktisko darbu skaits 64 
 
Kursa autors  
Hd. Vēstures habil. doktors prof. Inesis Feldmanis 
 
Kursa anotācija  
Promocijas eksāmens paredzēts vienā no piecām doktoranta studijām atbilstošajām 
vēstures apakšnozarēm: vispārējā vēsture, Latvijas vēsture, etnogrāfija, arheoloăija, 
historiogrāfija un vēstures palīgdisciplīnas. Šīm nozarēm izstrādātas atbilstošas 
eksāmenu programmas. Eksāmens norisinās zinātniska ziĦojuma veidā, kam seko 
akadēmiska diskusija ar eksāmena komisiju.  
Rezultāti 
Atbilstošās vēstures apakšnozares jaunāko teorētisko un historiogrāfisko problēmu 
apgūšana.  
Kursa apraksts-plāns  
1. Konsultācijas ar zinātnisko vadītāju. 4 st. 
2. Zinātniskās literatūras studijas. 58 st. 
3. Eksāmens. 2 st.  
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Eksāmena veiksmīga nokārtošana.  
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Jaunākā literatūra atbilstoši izvēlētajai vēstures apakšnozarei un eksāmena 
programmai .  
Piezīmes  
Kurss iekĜauts Vēstures doktora studiju programmā. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 
Kursa nosaukums Promocijas eksāmens specialitātē 
Kursa kods Vēst7005 
Kredītpunkti 4 
ECTS kredītpunkti 6 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī 

64 

Zinātnes nozare Vēsture 
Semināru un praktisko darbu skaits 64 
 
Kursa autors 
 Hd. Vēstures habil. doktors prof. Inesis Feldmanis 
 
Kursa anotācija  
Promocijas eksāmens specialitātē ir saistīts ar disertācijas tēmu. Eksāmens norisinās 
pēc individuālas, īpaši izstrādātas programmas, kas ietver disertācijas teorētiskās un 
historiogrāfiskās problēmas. To izstrādā promocijas darba vadītājs, konsultējoties ar 
citiem nozares speciālistiem. Eksāmens notiek zinātniska ziĦojuma veidā ar sekojošu 
akadēmisku diskusiju.  
Rezultāti  
Disertācijas tēmai atbilstošo jaunāko teorētisko un historiogrāfisko problēmu 
apgūšana.  
Kursa apraksts-plāns  
1. Konsultācijas ar zinātnisko vadītāju. 4 st. 
2. Zinātniskās literatūras studijas. 68 st. 
3. Eksāmens. 2 st. 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Veiksmīga eksāmena nokārtošana.  
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Jaunākā literatūra atbilstoši izvēlētajai promocijas darba tēmai un eksāmena 
programmai.  
2. Vasks, A, Vaska B., Grāvere R. Latvijas aizvēsture. R., 1997.  
3. Šterns, I. Latvijas vēsture: 1290–1500. Rīga, 1997.  
4. 20. gadsimta Latvijas vēsture. 1., 2. sēj. Rīga, 2000., 2003.  
5. Handbuch der Europäischen Geschichte: [in 7 Bd.]. Hrsg. von Theodor Schieder; 
unter Mitarb. von Francis J. Byrne, Odilo Engels, Horst Enzensberger [et al.]. 
Stuttgart, 1996.  
6. Le Goff, J. Medieval civilisation. Oxford, Cambridge, 1989.  
7. Braudel, F. The Mediterranean and the Mediterranean world in the age of Philip II 
(in 2 vol). Berceley, 1995.  
8. Andersons, E. Latvijas vēsture, 1920–1940: Ārpolitika. 1., 2. sēj. Stokholma, 1982. 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Kisindžers, H. Diplomātija. Rīga, 2001.  
2. Davies, N. Europe. A. History. London, 1996.  
3. Džads, T. Pēc kara: Eiropas vēsture pēc 1945. gada. Rīga, 2007.  
4. Stranga, A. LSDSP un 1934. gada 15. maija valsts apvērsums. Demokrātijas likteĦi 
Latvijā. Rīga, 1998.  
5. Latvijas vēsture 20. gadsimts. / D. Bleiere, I. Butulis, I. Feldmanis, A. Stranga, A. 
Zunda. Rīga, 2005.  
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6. Varslavāns, A. Ievads vēstures zinātnē. Rīga, 2001.  
7. Trigger B. C. A History of Archaeological Tought. Cambridge, 1989 (2nd ed. 
2006).  
8. Metcalf, P. Anthropology: The Basics. London, New York: Routledge, 2005. 
Piezīmes  
Kurss iekĜauts Vēstures doktora studiju programmā. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 
Kursa nosaukums Promocijas eksāmens svešvalodā 
Kursa kods SDSK7013 
Kredītpunkti 8 
ECTS kredītpunkti 12 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī 

128 

Zinātnes nozare SDSK# 
Semināru un praktisko darbu skaits 128 
 
Kursa autors 
Hd. Vēstures habil. doktors prof. Inesis Feldmanis 
 
Kursa anotācija  
Promocijas eksāmens svešvalodā paredz eksāmenu angĜu vai vācu valodas 
pārzināšanas kontroli. Doktorantam jāpārvalda atbilstošās vēstures apakšnozares 
zinātniskā terminoloăija, jāspēj piedalīties niansētā akadēmiskā diskusijā. Eksāmena 
forma var būt zinātniskas problēmas analīze kā iepriekš sagatavots ziĦojums vai 
svešvalodā publicētas monogrāfijas, kas attiecas uz promocijas darba tēmu, recenzija. 
Monogrāfija jāizvēlas no vairāku darbu saraksta.  
Rezultāti  
Svešvalodas zināšanas akadēmiskai un zinātniskai darbībai nepieciešamā līmenī.  
Kursu apraksts-plāns  
1. Konsultācijas ar zinātnisko vadītāju. 4 st. 
2. Individuālas valodas un zinātniskās literatūras studijas. 122 st. 
3. Eksāmens. 2 st. 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Veiksmīga eksāmena nokārtošana.  
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Rietumu zinātniskā literatūra svešvalodā par zinātniskā darba tēmu.  
2. Agamdžanova, V., Gulēna M. u. c. English for the learners of the humanities. Rīga, 
1986.  
3. Sabūrova, I. Deutsch aktiv. Riga, 1992.  
4. Treilona M., Treilons A. English for advanced studies. Rīga, 1995.  
5. Rieger, M. Geschichte (Bausteine Fachdeutsch für Wissenschaftler). Heidelberg, 
1997.  
6. Sellin, Volker. Einführung in die Geschichtswissenschaft. Göttingen, 1995.  
7. Der Grosse Ploetz. Die Daten – Enzyklopādie der Weltgeschichte. Daten, Fakten, 
Zussamenhānge. B. V., 2000.  
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Kissinger, H. Diplomacy. New York, 1995.  
2. Davies, N. Europe : A History. Oxford, 1996.  
3. Renfrew C., Bahn P. Archaeology: Theories, Methods and Practice. 2nd ed. 
London, 1996.  
4. Barnard A. History and Theory in Anthropology. Cambridge University Press, 
2000.  
5. Koselleck, R. The practice of conceptual history: timing history, spacing concepts. 
Stanford, 2002.  
6. Kolb, Eberhard. Die Weimarer Republik. München, 1998.  
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7. Bracher, Karl Dietrich. Die Krise Europas. Berlin, 1998.  
8. Hillgruber, A. Deutsche Gescichte 1945–1986: die „deutsche Frage” in der 
Weltpolitik. Stuttgart, Berlin, 1989.  
9. Handbuch der Europäischen Geschichte: [in 7 Bd.]. Hrsg. von Theodor Schieder; 
unter Mitarb. von Francis J. Byrne, Odilo Engels, Horst Enzensberger [et al.]. 
Stuttgart, 1996.  
Piezīmes  
Kurss iekĜauts Vēstures doktora studiju programmā. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 
Kursa nosaukums Augstskolu pedagoăijas praktikums 

vēsturē 
Kursa kods Vēst7003 
Kredītpunkti 6 
ECTS kredītpunkti 9 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī 

96 

Zinātnes nozare Vēsture 
 
Kursa autors 
Hd. Vēstures habil. doktors prof. Inesis Feldmanis 
 
Kursa anotācija  
Svarīgs doktora studiju programmas mērėis ir jauno zinātnieku sagatavošana 
akadēmiskam darbam. Kurss dod iespēju iegūt prasmes un iemaĦas augstskolas 
pedagoăiskajā darbā. Kursa uzdevums ir nodrošināt studiju kursu 2 kredītpunktu 
apmērā LU vēstures bakalaura vai maăistra studiju programmā. Kursā ietilpst lekciju 
un semināru nodarbības. Kurss atbilst doktoranta zinātniskajām interesēm, studiju 
programmu vajadzībām. Tiek pieĜauta kursa docēšana citā Latvijas augstskolā. Kursa 
docēšanas laikā tiek organizēta atklāta nodarbība, kuru vērtē zinātniskais vadītājs un 
citi nozares eksperti.  
Rezultāti  
IemaĦas augstskolas pedagoăiskajā darbā.  
Kursa apraksts-plāns  
1. Konsultācijas ar zinātnisko vadītāju, kursa tēmas izvēle. 6 st.  
2. Kursa apraksta izstrāde. 6 st.  
3. Darbs pie kursa sagatavošanas. 48 st.  
4. Kursa docēšana. 32 st.  
5. Eksāmens. 4 st.  
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
32 stundu kursa, kas ietver lekcijas un seminārus, sagatavošana. Atklātas nodarbības 
vadīšana. 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Filene, Peter. The joy of teaching: a practical guide for new college instructors. 
London, 2005.  
2. History in higher education. New directions in learning and teaching. Oxford, 
Cambridge, 1996.  
3. Williams, R. A Historian’s Toolbox: a student’s guide to the theory and craft of 
history. N. Y., London, 2007.  
4. Tosh, John. Pursuit of History. London, 2006.  
Piezīmes  
Kurss iekĜauts Vēstures doktora studiju programmā. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
Kursa nosaukums Zinātnisku rakstu publikācija vēsturē 
Kursa kods Vēst7006 
Kredītpunkti 12 
ECTS kredītpunkti 18 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī 

192 

Zinātnes nozare Vēsture 
 
Kursa autors Hd. Vēstures habil. doktors prof. Inesis Feldmanis 
Kursa anotācija  
Zinātniska raksta publikācijas vispāratzītos recenzējamos izdevumos mērėis ir 
iepazīstināt akadēmisko sabiedrību ar promocijas darba sagatavošanas gaitā veikto 
pētījumu rezultātiem. Raksts veltīts zinātniski nozīmīgai problēmai, kas saistīta ar 
promocijas darba tēmu. Publikācijas recenzējamā starptautiski vai Latvijas Zinātnes 
padomes atzītā izdevumā nodrošina pētījuma zinātnisko kvalitāti. Raksta 
sagatavošana notiek konsultējoties ar zinātnisko vadītāju. Vēlamais raksta apjoms – 
40 000 zīmes. Kredītpunktus doktorants var saĦemt par trim publikācijām.  
Rezultāti  
Akadēmisku publikāciju izstrādes prasmes. Zinātnes organizācijas principu 
iepazīšana.  
Kursa apraksts-plāns  
1. Problēmas izvirzīšana. 6 st.  
2. Konsultācijas ar zinātnisko vadītāju. 6 st.  
3. Vēstures avotu un zinātniskās literatūras studijas. 90 st.  
4. Rakstu sagatavošana un publikācija. 90 st.  
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Raksta publikācija vispāratzītā recenzējamā izdevumā.  
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Michael Alley.The craft of scientific writing .N. Y., 1996.  
2. Anthony C. Winkler, Jo Ray McCuen. Writing the research paper: a handbook..B. 
V., 2003.  
3. Howard S. Becker. Writing for social scientists: how to start and finish your thesis, 
book, or article .Chicago, London, 1986.  
4. Bouma, G; Atkinson, G. A Handbook for Social Science Research. Oxford, New 
York, 1995. 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Carol M. Roberts.The dissertation journey: a practical and comprehensive guide to 
planning, writing, and defending your dissertation. Thousand Oaks, 2004.  
2. Allan A. Glatthorn, Randy L. Joyner.Writing the winning thesis or dissertation: a 
step-by-step guide .Corwin, 2005.  
3. Judith M. Meloy Writing the qualitative dissertation: understanding by doing. 
London, 2004.  
4. Gordon B. Davis, Clyde A. Parker.Writing the doctoral dissertation: a systematic 
approach. N. Y., 1997.  
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
1. Latvijas Vēsture. Jaunie un jaunākie laiki.  
2. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls.  
Piezīmes 
 Kurss iekĜauts Vēstures doktora studiju programmā kā izvēles kurss. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 
Kursa nosaukums Dalība ar referātiem starptautiskās 

zinātniskās konferencēs 
Kursa kods Vēst7007 
Kredītpunkti 10 
ECTS kredītpunkti 15 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī 

160 

Zinātnes nozare Vēsture 
 
Kursa autors 
 Hd. Vēstures habil. doktors prof. Inesis Feldmanis 
 
Kursa anotācija  
Zinātniskās sabiedrības informēšana par promocijas darba izstrādes gaitā gūtajiem 
rezultātiem ir svarīgs priekšnoteikums darba zinātniskās vērtības aprobācijai. Dalība 
ar referātu zinātniskā konferencē ir viens no zinātniskās aprobācijas iegūšanas 
veidiem. Referātam jābūt prezentētam konferencē, kas atbilst starptautiskas 
zinātniskos konferences kritērijiem. Dalība divās starptautiskās zinātniskās 
konferencēs ir obligāta, kredītpunktus piešėir par dalību divās konferencēs.  
Rezultāti  
Zinātnisko pētījumu rezultātu prezentācijas iemaĦas, zinātniskās sabiedrības 
informēšana par pētījumu rezultātiem.  
Kursa apraksts-plāns  
1. Referātu izstrāde. 72 st. 
2. Referātu nolasīšana, atskaites zinātniskajam vadītājam. 16 st. 
3. Publikāciju sagatavošana. 72 st. 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Referāts starptautiskā zinātniskā konferencē, konsultācijas ar vadītāju, vēlama 
sekojoša tēžu vai pilna teksta publikācija.  
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. The craft of scientific presentations: critical steps to succeed and critical errors to 
avoid. Red. Alley, M. New York, 2003.  
2. Davis, M. Scientific papers and presentations. San Diego, 2005.  
3. Die Technik wissenschaftlichen Arbeitens: eine praktische Anleitung. Red. 
Rückriem, G., Stary J., Franck, N. Paderborn, 1997.  
4. Franck, N. Rhetorik für Wissenschaftler : selbstbewusst auftreten, selbstsicher 
reden. München, 2001.  
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1.  Wellington, J. Succeeding with your doctorate. London, 2005.  
2. Turabian, K. A manual for writers of research papers, thesis and dissertations. 
Chicago, London, 2007.  
3. Bariss, V. Oratora māksla: mācību metodika. Rīga, 2007.  
4. Keigals, T. Uzstāšanās māksla: droši paĦēmieni kā pārliecināt auditoriju un patikt 
klausītājiem. Rīga, 2008.  
Piezīmes 
 Kurss iekĜauts Vēstures doktora studiju programmā kā izvēles kurss. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 
Kursa nosaukums Augstskolu mācībspēku pedagoăiskās 

izglītības pamati/augstskolu didaktika 
Kursa kods PedaT018 
Kredītpunkti 4 
ECTS kredītpunkti 6 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī 

160 

Zinātnes nozare Pedagoăija 
Lekciju skaits 36 
Semināru un praktisko darbu skaits 36 
 
Kursa autors 
Dr. Pedagoğijas doktors prof. Dainuvīte Blūma 
 
Kursa anotācija  
Programmas mērėgrupa ir asistenti, lektori, kuriem nav pedagoăisko kvalifikāciju 
apliecinoša dokumenta un kuru darba stāžs augstākas izglītības iestādēs ir mazāks kā 
trīs gadi. Kursa mērėis ir sekmēt docētāju profesionālo izaugsmi, dot iespējas 
bagātināt teorētiskās zināšanas un attīstīt pedagoăiskā darba prasmes akadēmiskā 
studiju un studentu zinātniskā darba vadīšanā. Kurss ietver pamatteorijas augstskolu 
pedagoăijā, kā arī jaunākās tendences terciārajā izglītības līmenī Eiropas augstākās 
izglītības telpas kontekstā.  
Rezultāti  
Kursa apguves procesā docētāji būs apguvuši:  
- psiholoăijas un pedagoăijas atziĦas par mūsdienīgu studiju procesu augstskolā;  
- zināšanas par augstskolu studiju procesa būtību, studiju metožu teorētisko 
pedagoăisko un psiholoăisko pamatojumu;  
- izpratni par paradigmu maiĦu un tās ietekmi uz studiju procesu, docētāju un studentu 
darbību;  
- izpratni par savu un studentu darbības stiliem, mācīšanu, mācīšanos un uzvedību;  
- zināšanas par studiju kvalitātes novērtēšanas un izvērtēšanas kritērijiem;  
- zināšanas ar kursa programmas veidošanas pamatiem.  
 
Un izveidojuši kompetences:  
 
- kritiski analizēt mācīšanas un mācīšanās pedagoăiskos un psiholoăiskos aspektus un 
to nozīmi studiju procesā;  
- analizēt un izmantot dažādas teorijas un pieejas augstskolu studiju rocesā atbilstoši 
studentu vajadzībām;  
- sistēmiskās, instrumentālās un interpersonālās kompetnces atbislstoši mūsdienīga 
studiju procesa nodrošināšanai;  
- izmantot dažādas studiju metodes kontaktnodarbībās;  
- studentu patstāvīgā darba organizēšanai;  
- izmantot interaktīvās metodes mūsdienīgā studiju vidē;  
- izveidot kursa programmu;  
- izvērtēt kursa, sava un studentu darbības rezultātus.  
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Kursa apraksts-plāns  
1. BoloĦas process: teorija un prakse. 4 st.  
2. Teorijas un jēdzieni: mācīšana un mācīšanās augstākajā izglītībā 4 st. 
3. Augstskolu studenti kā pieaugušie. 4 st. 
4. Mācīšanās centrēts studiju process 4 st. 
5. Interakcija studiju procesā. 4 st. 
6. Docētāju un studentu lomas studiju procesā. 4 st. 
7. Lekcija kā interaktīva mācību forma augstskolā. 4 st. 
8. Grupu darbs. 4 st. 
9. Kooperatīvā mācīšanās. 4 st. 
10. Projektu darbs. 8 st. 
11. Darbseminārs. 4 st. 
12. Diskusija. 4 st. 
13. Lietišėās spēles. 4 st. 
14. Situācijas/gadījuma studijas. 4 st. 
15. Studentu sasniegumu vērtēšana. 4 st. 
16. Kursa programmas veidošana. 8 st. 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Līdzdalība nodarbībās – 40%, patstāvīgā darba uzdevumu izpilde – 40%,  
kursa programmas izveide – 20%.  
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Materiālu pakete.  
2. Ramsden, P., (1992) Learnmg to Teach in Higher Education. London, Routledge.  
3. Brown, G., Atkins, M., (1998) Effective Teaching in Higher education. London, 
Meuthen.  
4. Hativa, N. (2000) Teaching for Effective Learning in Higher Education. Tel Aviv, 
Kuwer.  
5. Moon, J. (2002) The Module and Programme Development.London, Kogan Page.  
6. Adams, S. Using Learning Outcomes. http://www.ic.lv/ace_disk/Bologna/  
Bol_semin/Edinburgh/J_Moon_backgrP.pdf  
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Tuning Educational Structures in Europe (2004,2005,2007)  
http://www.tuning.unideusto.org/tuningeu  
2. Dominowski, R. (2002) Teaching Undergraduates. London, LEA  
3. Entwistle, N. ( 1994) Styles of Learning and Teaching.. London, David Fulton 
Publ.  
4. Evans,T., Nation, D. (2000) Changing University Teaching. London, Kogan Page.  
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
1. Teaching in Higher Education.  
2. http:// www.aic.lv  
3. http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/educ/bologna/bologna.pdf  
4. http://www.eurydice 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 
Kursa nosaukums Avoti, vēstures avotu teorijas 
Kursa kods Vēst6044 
Kredītpunkti 4 
ECTS kredītpunkti 6 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī 

40 

Zinātnes nozare Vēsture 
Zinātnes apakšnozare Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes 
Lekciju skaits 10 
Semināru un praktisko darbu skaits 30 
 
Kursa autors 
 Dr. Vēstures doktors asoc.prof. Aleksandrs GavriĜins 
 
Kursa anotācija  
Kursa mērėis – dot priekšstatu par avotpētniecības teoriju attīstību, par vēstures avotu 
kritiku un interpretāciju. Kurss ir nepieciešams, lai veidotu un attīstītu maăistros 
iemaĦas, kas ir vajadzīgas, lai kvalitatīvi izstrādātu vēstures doktora darba avotu un 
literatūras apskatu.  
Kursa apraksts-plāns  
1. Jaunākas avotpētniecības teorijas. (L 4)  
2. Avotpētnieciskās analīzes pamatīpatnības. (L 4)  
3. Avotu un literatūras apskata uzbūves principi. (L 2)  
4. Avotu un literatūras apskata apspriešana. (Pr. 6)  
5. Avotu un literatūras apskata apspriešana. (Pr. 6)  
6. Avotu un literatūras apskata apspriešana. (Pr. 6)  
7. Avotu un literatūras apskata apspriešana. (Pr. 6)  
8. Avotu un literatūras apskata apspriešana. (Pr. 6)  
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
1. JāsaĦem pozitīvs vērtējums par rakstiski iesniegtu doktora darba avotu un 
literatūras apskatu. 
2. Aktīva līdzdalība avotu un literatūras apskatu apspriešanā.  
Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Iggers G. G. Directions in European Historiography. - Hiddletown, 1984.  
2. New Perspectives of Historical Writing. Edited by P. Burke. - Cambridge, 1991.  
3. Ienkins K. Re-thinking History. - New York, London, 1991.  
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. La Capra D. History and Criticism. - Ithaca, 1985.  
2. Braudel F. On history. - Chicago, 1980.  
3. Carr D. Time, Narrative and History. - Bloomington, 1986.  
4. Telling the Truth about History. Edited by I. Appleby, L. Hunt, M. Jacob.  New 
York, 1994. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 
Kursa nosaukums Alternatīvā vēsture 
Kursa kods Vēst7009 
Kredītpunkti 4 
ECTS kredītpunkti 6 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī 

64 

Zinātnes nozare Vēsture 
Lekciju skaits 24 
Semināru un praktisko darbu skaits 40 
 
Kursa autori  
Hd. Vēstures habil. doktors prof. Inesis Feldmanis 
Dr. Vēstures doktors prof. Ilgvars Butulis 
Dr. Vēstures doktors asoc.prof. Lilita Zemīte 
 
Kursa anotācija  
Alternatīvā vēsture ir samērā jauns virziens vēstures zinātnē, kas mūsdienās iegūst 
arvien vairāk piekritēju. Alternatīvās vēstures lielais jautājums „Kas būtu noticis, 
ja…” slepeni vienmēr ir bijis pats mīĜākais vēsturnieku jautājums. Ar alternatīvās 
vēstures palīdzību vēsturē var atklāt īstus pagrieziena punktus, zināmā mērā tai ir 
hipotēzes funkcija.  
Rezultāti  
Doktorantiem ir jāizprot alternatīvās vēstures galvenās funkcijas un jāapgūst metodes, 
lai ar to palīdzību atklātu jaunas iespējas un risinājumus izraudzītajā promocijas darba 
tēmā.  
Kursu apraksts-plāns  
Lekcijas:  
1. Alternatīvās vēstures jēdziens un izpratnes iespējas. 4 st.  
2. Alternatīvās vēstures nozīmīgākās izstrādes Eiropas un ASV moderno laiku 
vēsturē. 4 st.  
3. Vēsturiskās alternatīvas meklēšanas līmeĦi. 4 st.  
4. Sinerăētikas teorija un alternatīvā vēsture. 4 st.  
5. Alternatīvās vēstures pretinieku argumenti, to kritiska analīze. 4 st.  
6. Alternatīvās vēstures nozīmīgākās izstrādes Eiropas un ASV jaunāko laiku vēsturē. 
4 st.  
Semināri:  
Vēstures procesa lūzuma punkti un iespējamās attīstības alternatīvas dažādos 
laikmetos. 40 st.  
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Dalība lekciju nodarbībās – 25%, aktīva dalība semināros – 25%, referāts – 50%. 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Bucky Rea. Alternative histories. 2003.  
2. Charles G. Waugh, Martin H. Greenberg. Alternative Histories. 1986.  
3. Stephen Ambrose. What if: Foremost Military Historians imagine what might have 
been. 1998.  
4. Benford Gregory, Martin H. Greenberg. What Might have bee? In 4 vols. New 
York, 2001–2004.  
5. Demondt A. Ungeschehene Geschichte. Göttingen, 2001.  
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6. Patrick Clopton. History of the Confederate States of America. 1861–1925. 
Counterfactual History, 1997.  
7. Kantor Mackinlay. If the South had won the Civil War? 2001.  
8. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Ленинград, 1986.  
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Tsouras Peter C. Dizie Victorious: An Alternative History of the Civil War. 2004.  
2. Одиссей. Москва, 1999.  
3. Лотман Ю. Избранные статьи в 3-х томах. Т. 1. Таллин, 1992.  
4. Историк в поиске. Москва, 1999.  
5. Экистут С. Сослагательное наклонение в истории – воплощение 
несбывшегося. Вопросы философии. № 8, 2000. С. 79-87.  
6. Городкин Л. Порядок из хаоса. Концепции синергетики в методологии 
исторических исследований. Новая и новейшая история. № 2, 2003.  
7. Топольский Е. Дискуссии о применении теории хаоса к истории. 
Исторические записки. № 2, 1999.  
8. History and Theory. 1991–1995.  
Piezīmes  
Kurss iekĜauts Vēstures doktora studiju programmas izvēles daĜā. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 
Kursa nosaukums Mīti Latvijas vēsturē 
Kursa kods Vēst7002 
Kredītpunkti 4 
ECTS kredītpunkti 6 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī 

64 

Zinātnes nozare Vēsture 
Zinātnes apakšnozare Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes  
Lekciju skaits 12 
Semināru un praktisko darbu skaits 48 
 
Kursa autori 
 Hd. Vēstures habil. doktors prof. Aivars Stranga 
Dr. Vēstures doktors prof. Gvido Straube 
 
Kursa anotācija  
Mītiskais un vēsturiskais ir divi atšėirīgi pagātnes uztveres veidi. Latvijas vēsture nav 
izĦēmums. Kolektīvajās refleksijās par atsevišėiem šīs pagātnes periodiem, 
notikumiem, personām vai vietām var konstatēt viena vai abu šo uztveres veidu 
klātbūtni. Taču abi šie uztveres modeĜi, tos realizējot ar dažādu naratīvu un naratīvo 
struktūru palīdzību, Ĝauj konstituēties indivīdu/grupu vēsturiskai apziĦai. No sociālās 
antropoloăijas viedokĜa svarīgs ir jautājums par cēloĦiem, kādēĜ un kā atsevišėas 
sabiedrības rada un multiplicē fikt īvus stāstus par konkrētiem (savas) pagātnes 
periodiem, piem., „viduslaikiem” „nacionālo atmodu” vai „genocīdu” šodienas 
Latvijas sabiedrībā.  
Rezultāti  
Mīta jēdziens; mītu loma nāciju izveidē un nacionālajā historiogrāfij ā.  
Kursa apraksts-plāns  
1. Mīti par Latvijas teritorijas viduslaiku vēsturi. 6 st.  
2. Reformācija un pretreformācija Latvijas historiogrāfij ā. 2 st.  
3. „Zviedru laiki” Vidzemē un nacionālā atmoda 19. gs: Latvijas jauno laiku vēstures 
mīti un patiesība. 2 st.  
4. Genocīds Eiropā un Latvijā: mīti un realitāte. 2 st.  
5. Semināri, doktorantu referāti un diskusijas. 20 st.  
6. Patstāvīgais darbs. 32 st.  
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Akadēmisks referāts 20–30 000 zīmju apjomā (vēlams par doktoranta zinātniski 
pētniecisko tēmu).  
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Altrichter, Helmut / Herbers, Klaus / Neuhaus, Helmut (Hgg.). Mythen in der 
Geschichte (Rombach Wissenschaften. Reihe Historiae, Bd. 16), Freiburg i. Br., 2004.  
2. Brumble, H. David. Classical myths and legends in the Middle Ages and 
Renaissance: a dictionary of allegorical meanings, London, Chicago, 1998.  
3. Knabel, Klaudia / Rieger, Dietmar / Wadianka, Stephanie (Hgg.). Nationalen 
Mythen – kollektive Symbole: Funktionene, Konstruktionen und Medien der 
Erinnerung (Formen der Erinnerung, Bd. 23). Göttingen,,2005.  
4. Helk, V. Die Jesuiten in Dorpat. 1583-1625. Odense, 1977.  
5. Arbusow, L. Grundriss der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. Riga, 1908.  
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6. Baltische Kirchengeschichte. Hrsg. R.Wittram. Goettingen, 1956.  
7. Norman M. Naimark. Fires of Hatred . Ethnic Cleansing in 20th Century Europe. 
London, 2001.  
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. KrēsliĦš, Jānis (sen.). Mīti par latviešu un Latvijas vēsturi un piezīmes par tā dēvēto 
Latvijas tēla jautājumu [1998]. Eiropas idejas Latvijā: populāra Latvijas rakstnieku un 
domātāju Eiropas antoloăija. Sast. Ainārs Dimants u.c., [Rīga] 2003, 187.l–198. lpp.  
2. Pernoud, Régine. Those terrible Middle Ages! Debunking the myths. San Francisco 
2000.  
3. Schmidt Chr. Auf Felsen gesaet. Goettingen, 2000.  
4. Straube, G. Latvijas brāĜu draudzes diārijs. Rīga, 2000.  
5. Feodālā Rīga. Atb.red. T.Zeids. Rīga, 1978.  
6. Straube, G. Die „polnische Gegenreformation“ in Livland. In: Dybas B., Makilla D. 
(Hgg). Prusy i Inflanty miedzy sredniowieczem a nowozytnoscia. Torun, 2003. 
S.117.–124.  
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
1. Kots, M. „Latviešu operācija”. Diena, 2004, 8. dec.  
2. RiekstiĦš, J. Lielais terors pret „mazajiem latviešiem”. Latvijas Avīze, 2007. 6. 
janv.  
3. Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki.  
4. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls.  
5. Latvijas Vēsturnieku Komisijas Raksti. 1.-23. sējums.  
Piezīmes  
Kurss iekĜauts Vēstures doktora studiju programmā kā izvēles kurss. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 
Kursa nosaukums Rietumu historiogrāfija un vēstures 

teorijas: ietekme mūsdienu Latvijas 
vēstures zinātnē 

Kursa kods Vēst7001 
Kredītpunkti 4 
ECTS kredītpunkti 6 
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī 

64 

Zinātnes nozare Vēsture 
Zinātnes apakšnozare Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes 
Lekciju skaits 10 
Semināru un praktisko darbu skaits 54 
 
Kursa autori  
Dr. Vēstures doktors doc. Andris Šnē 
Dr. Vēstures doktors doc. Jānis Taurēns 
Kursa anotācija 
 Studiju kursa mērėis ir iepazīstināt doktora programmas studentus ar Rietumu 
vēstures zinātnes, sociālo un humanitāro zinātĦu teoriju ietekmi uz Latvijas 
historiogrāfiju 20. gs. gaitā. Rietumu historiogrāfija būtiski ietekmējusi Latvijas 
arheoloăijas un Latvijas mūsdienu politiskās vēstures izpēti. Zināmu ietekmi 
atstājušas arī nozīmīgākās sociālo un humanitāro zinātĦu paradigmas (funkcionālisms, 
marksisms, strukturālisms, „AnnāĜu” skola). Studentu uzdevums kursā: apzināt un 
izpētīt viĦu promocijas darbā nepieciešamos vēstures teorijas aspektus un attiecīgo 
Rietumu zinātnisko literatūru.  
Rezultāti  
Promocijas darbā izmantoto Rietumu sociālo un humanitāro zinātĦu teoriju un 
vēstures zinātnes ietekmes apzināšana uz studenta zinātniskajiem pētījumiem, kā arī 
Rietumu vēstures zinātnes ietekmes noteikšana uz līdzšinējo pētniecību.  
Kursa apraksts-plāns  
1. Ievads kursa problemātikā. 2 st.  
2. Rietumu vēstures teorija un historiogrāfija: ietekme uz Latvijas arheoloăiju un 
medievistiku. 4 st.  
3. Rietumu vēstures teorija un historiogrāfija: ietekme uz 20. gadsimta Latvijas 
vēstures pētniecību. 4 st.  
4. Semināri: doktorantu referāti atbilstoši individuālajām zinātnisko pētījumu tēmām. 
22 st.  
5. Patstāvīgais darbs. 32 st.  
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Referāta izstrāde – 70 %, aktīva dalība semināros – 30 %.  
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Dark, K.R. Theoretical Archaeology. London, 1995.  
2. Šnē, A. Sabiedrība un vara: sociālās attiecības Austrumlatvijā aizvēstures beigās. 
Rīga, 2002.  
3. Williams, R. A Historian’s Toolbox: a student’s guide to the theory and craft of 
history. New York, London, 2007.  
4. Burke, P., ed. History and Historians in the 20th Century. Oxford, 2002.  
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5. Арон, Р. Этапы развития социологической мысли. Москва, 1993.  
6. Копосов, Н. Как думают историки. Москва, 2002.  
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Varslavāns, A. Ievads vēstures zinātnē. Rīga, 2001.  
2. Hanovs, D. Pilsonības nācija. Baltijas Vēstnesis.1869–1906. Rīga, 2003.  
3. Feldmanis I., Stranga A., Virsis M. Latvijas ārpolitika un starptautiskais stāvoklis 
(30. gadu otrā puse). Rīga, 1993.  
4. Moora, H. Pirmatnējā kopienas iekārta un agrā feodālā sabiedrība Latvijas PSR 
teritorijā. Rīga, 1952.  
5. KĜaviĦš, K. Vācu ordenis un Livonija. Rīga, 2000.  
6. Gidenss, E. Sabiedrības veidošanās. Rīga, 1999.  
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
1. Kentaurs XXI .  
2. Latvijas Vēsture: jaunie un jaunākie laiki.  
3. History and Theory.  
4. Past and Present .  
5. Speculum.  
Piezīmes  
Kurss iekĜauts Vēstures doktora studiju programmā. 
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2. pielikums.  
Promocijas eksāmena programmas vēstures apakšnozarēs.  
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Latvijas Universitāte  
Vēstures doktora studiju programma 

 
 
 

Promocijas eksāmena programma 
Arheoloăija  

 
 
 
 
 
 
 
 

Sastādīja: 
LU Vēsturesun filozofijas fakultātes 

Arheoloăijas un vēstures palīgzinātĦu 
katedra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rīga, 2008. 
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Tā kā vairums no programmā norādītajām tēmām  pamatsatura līmenī apgūtas jau 

bakalaura un maăistra programmas ietvaros, doktora eksāmenā šīs tēmas jāaplūko 

historiogrāfiskā skatījumā, norādot attiecīgā jautājuma pētniekus, viĦu pētījumus, 

publikācijas, galvenās nostādnes un viedokĜu atšėirības. Literatūras sarakstā  norādītas 

tikai svarīgākās orientējošās publikācijas. Eksāmena kārtotājam patstāvīgi jāapgūst 

papildliteratūra par attiecīgo jautājumu (ne mazāk kā 2000 lappuses) un jāuzrāda šīs 

literatūras saraksts.  

 
 
Arheoloăijas kā zinātnes raksturojums: tās mērėi, uzdevumi, izpētes metodes un 

attīstības vēsture. 
Arheoloăija kā vēstures zinātnes nozare, tās mērėi un uzdevumi. Arheoloăijas kā 
pagātnes izpētes metodes specifika. Arheoloăijas apkašnozares, to raksturojums: 
eksperimentālā arheoloăija, etnoarheoloăija, vides arheoloăija, zemūdens arheoloăija 
u.c. Arheoloăija un dabaszinātnes. 
Arheoloăijas attīstības vēsture. Spekultatīvā fāze. Arheoloăijas attīstība 19.gs. - 20.gs. 
sākumā. O.Monteliuss. Galvenās iezīmes arheoloăijas attīstībā 20.gs. pirmajā pusē. 
G.Kossina, G.Čailds. “Jaunā arheoloăija” jeb procesuālā arheoloăija, tās attīstība 
20.gs. otrajā pusē. Arheoloăijas attīstības tendences 20.gs. beigās. „Postprocesuālā” 
jeb postmodernā arheoloăija.  Arheoloăijas attīstības vēsture Latvijā. 
Arheoloăiskie avoti. Arheoloăisko avotu savstarpējā saistība. Konteksta jēdziens. 
Arheoloăiskās liecības: pazīmes un struktūras. Arheoloăisko liecību formēšanās un 
saglabāšanās process. Kultūras slānis un startigrāfija. Fiksācija. Planigrāfija. 
Arheoloăiskā materiālā sistematizācija un klasifikācija. Tipoloăiskā metode. 
Statistiskās metodes arheoloăijā. Arheoloăiskās kultūras jēdziens. Kartogrāfiskā 
metode arheoloăijā. 
Arheoloăiskās pētniecības process un tā posmi. Arheoloăiskie izrakumi kā 
arheoloăiskās pētniecības pamatmetode, to formas.  
Hronoloăija arheoloăijā. Relatīvā un absolūtā hronoloăija. Datēšanas metodes 
arheoloăijā. Arheoloăiskā periodizācija, tās attīstības vēsture un īpatnības. 
Pagātnes izpētes iespējas arheoloăijā: etnisko, ekonomisko, sociālo un garīgo aspektu 
rekonstrukcija. 
Arheoloăiskā mantojuma jēdziens, tā saglabāšanas un izmantošanas problemātika. 
Arheoloăiskā mantojuma starptautiskā un lokālā aizsardzība, tās tiesiskie aspekti. 
 
Barker Ph. Techniques of Archaeological Excavation. – 3d ed. – London, 1993. 
Klein L. S.Arheologičeskaja typologija.-Leningrad,1991. 
Garden. Z.-K. Teoretičeskaja arheologija.-Moskva, 1983. 
Trigger B.C. A History of Archaeological Tought. – Cambridge, 1989. (2nd ed. 2006) 
Renfrew C., Bahn P. Archaeology: Theories, Methods and Practice. – 2nd ed. --
London, 1996 (3rd ed. 2000). 
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Akmens laikmets 
 

Vēlais paleolīts un mezolīts. 
Paleolīts Eiropā, tā pētniecības vēsture un periodizācija. Vēlais paleolīts 
Austrumbaltijā; svarīgākie pieminekĜi, apkārtējās vides un saimniecības raksturojums.  
Mezolīta koncepcija Austrumbaltijā, pētniecības vēsture, periodizācija. Pēcledus 
laikmeta (holocēna) klimatisko periodu raksturojums. Galvenās pieminekĜu grupas 
(Kundas, Maglemozes, mikrolītu-makrolītu kultūras), svarīgākie mezolīta pieminekĜi, 
mednieku-zvejnieku- vācēju saimniecības, materiālās kultūras un dzīvesveida 
raksturojums. 

Neolīts. 
Neolīta koncepcija Eiropā un Austrumbaltijā. Pētniecības vēsture un periodizācija. 
Apkārtējā vide un tās izmaiĦas. Neolīta kultūras Austrumbaltijā, sinhronās kultūras 
Baltijas jūras baseinā un Austrumeiropā.  Austrumbaltijas neolīta pieminekĜu 
klasifikācija, atradumu raksturojums un to tipoloăiskās iezīmes. Apbedījumi 
kapulaukos, apmetnēs, savrupkapos. Neolīta saimniecība: medību, zvejas un vākšanas 
raksturojums. MaiĦas sakari. Ražotājsaimniecības pazīmju problēmas. Sociālo un 
etnisko procesu atspoguĜojums neolīta arheoloăiskajā materiālā. 
 
Boriskovskij P.I. (red.).  Paleolit SSSR. – Arheologija SSSR. Moskva, 1984. 
Girininkas A. Baltu kulturos ištakos. Vilnius, 1994. 
Indreko R. Die mittlere Steinzeit in Estland. Stockholm, 1948. 
Janits L. J. Poselenia epohi neolīta i rannego metalla v priustje r. Emajegi (Estonskaja 
SSR). Tallin, 1959. 
Kolcov L. V. (red.). Mezolit SSSR. – Arheologija SSSR. Moskva, 1989. 
Larsson L., Zagorska I. (eds). Back to the origin. New research in the Mesolithic-
Neolithic Zvejnieki cemetery and environment, northern Latvia. – Lund: Almquist & 
Wiksell international, 2006. 
Loze I. The Early Neolothic in Latvia. Narva culture. – Acta Archaeologica. 
Kobenhavn, vol. 63, 1992, p. 119-140. 
Loze I. Poselenia kamennogo veka Lubanskoj nizini. Mezolit, rannij i srednij neolit. – 
Riga, 1988. 
Loze I. Neolīta apmetnes ZiemeĜkurzemes kāpās. – Rīga: Latvijas vēstures institūta 
apgāds, 2006. 
Rimantiene R. Akmens amžius Lietuvoje. – Vilnius, 1984. 
Rimantiene R. Die Steizeitfischer an der Ostseelagune in Litauen. – Vilnius, 2005. 
Vankina L. Torfjanikovaja stojanka Sarnate. – Riga, 1970. 
Zagorska I. The Mesolithic in Latvia. - Acta Archaeologica. Kobenhavn, vol. 63, 
1992, p.97-117. 
Zagorskis F. Zvejnieku akmens laikmeta kapulauks. – Rīga, 1987 
 

Bronzas laikmets 
 

Bronzas laikmeta jēdziens, laikmeta hronoloăija, periodizācija. Klimatiskie apstākĜi. 
O. Montēliuss. Ūnetices kultūra. UzkalniĦu kapulauku kultūra. Urnu kapulauku 
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kultūra. Bronzas laikmets Skandināvijā un Austrumeiropas mežu joslā. Galvenie 
bronzas metalurăijas centri Eiropā.  
Bronzas laikmeta pētniecības galvenie posmi Austrumbaltijā. Agro metālu laikmeta 
jēdziens. Periodizācija.  Apdzīvotība. Nocietinātās apmetnes – pilskalni; atklātās 
apmetnes. Celtniecības objektu un atradumu raksturojums. Bronzas apstrāde un tās 
nozīme. Depozīti. Apbedīšanas tradīcijas Austrumbaltijā agro metālu laikmetā 
(kapulauki, to tipi, apbedīšanas veids u.c.). Ražotājsaimniecības izvirzīšanās.  
Lopkopība, zemkopība, medības un zveja. Kultūras areālu problēmas. Etniskās un 
socioloăiskās koncepcijas. 
 
Bader O.N., Krainov D.A., Kosarev M.F. (red.) Epoha bronzi lesnoi polosi SSSR. - 
Arheologija SSSR. - Moskva, 1987. 
Denisova R.J., Graudonis J.J., Gravere R.U. Kivutkalnskij mogilnik epohi bronzi. - 
Riga, 1985. 
Gimbutas M. The Bronze Age Cultures in Central and Eastern Europe. - Paris, 
London etc., 1965. 
Graudonis J. Latvija v epohu pozdnej bronzi I rennego železa. - Riga, 1967. 
Graudonis J. Bronzas laikmeta izpēte Latvijā. - Latvijas ZA Vēstis, 1987, Nr. 5., 28. - 
42. Lpp. 
Graudonis J. Nocietinātās apmetnes Daugavas lejtecē. - Rīga, 1989. 
Grigalavičiene E. Žalvario ir ankstyvasis geležies amžius Lietuvoje. - Vilnius, 1995. 
Harding A. F. European societies in the Bronze Age. – Cambridge: Cambridge 
University Press, 2000. 
Lang V. The Bronze and Early Iron Ages in Estonia. – Estonian Archaeology, 3. – 
Tartu University Press, 2007. 
Mongait A. L. Arheologija Zapadnoi Evropi. Bronzovij I železnij veka. - Moskva, 
1974. 
Vasks A. BrikuĜu nocietinātā apmetne. Lubāna zemiene vēlajā bronzas un dzelzs 
laikmetā (1000.g.pr.Kr. - 1000.g.pēc Kr.). - Rīga, 1994. 
Vasks A. Apdzīvotība, saimniecība un sabiedrība Daugavas baseinā Bronzas un 
senākajā dzelzs laikmetā. – Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. – 1994. – Nr. 4.- 54. – 
76. lpp. 
Vasks A., Vijups A. Staldzenes bronzas laikmeta depozīts. Staldzene Bronze Age 
Hoard. – Rīga, 2004. 
 
 

Dzelzs laikmets 
 

Dzelzs laikmeta jēdziens, laikmeta hronoloăija un periodizācija dažādos Eiropas 
reăionos. Halštates kultūra. Latēnas kultūra. Dzelzs laikmeta raksturojums un 
periodizācija Baltijas jūras baseina zemēs (izĦemot Austrumbaltiju). Dzelzs laikmeta 
kultūras Austrumeiropas mežu joslā. Etniskā konteksta problēmas. 
 
Agrais dzelzs laikmets Austrumbaltijā (1. – 4. gs.). 
Agrā dzelzs laikmeta pētniecības galvenie posmi. Apdzīvotības struktūra. 
Dzīvesvietas: pilskalni un apmetnes. Celtniecības un atradumu (rotas, ieroči, 
darbarīki, keramika) raksturojums. Arheoloăiskie avoti par agrā dzelzs laikmeta 
saimniecību. Melnās metalurăijas sākumi Austrumbaltijā. MaiĦas sakari. Agrā dzelzs 



 56

laikmeta kultūras grupas Austrumbaltijā. Kapulauki un apbedīšanas tradīcijas. Sociālo 
attiecību rekonstrukcijas. Etnisko grupu identifikācijas problēmas. 
 
 
 
Vidējais dzelzs laikmets (5. – 8. gs.). 
Vidējā dzelzs laikmeta izpētes galvenie posmi. Dzīvesvietas: pilskalni un lauku 
apmetnes, to izpētes rezultāti Austrumbaltijā. Celtniecība un atradumi (rotas, ieroči, 
darbarīki, keramika). Saimniecības raksturojums. Zemkopības un lopkopības 
darbarīki. Medības un zveja. Amatniecība. Melnā un krāsaino metālu apstrāde. 
MaiĦas sakari. Depozīti. Vidējā dzelzs laikmeta kapulauki Austrumbaltijā, to izpētes 
rezultāti. Vidējā dzelzs laikmeta sabiedrības sociālo attiecību atspoguĜojums 
arheoloăiskajos materiālos. Etniskās problēmas. 

 
 
Vēlais dzelzs laikmets (9. – 12. gs.). 
Vēlā dzelzs laikmeta pētniecības galvenie posmi. Vēlā dzelzs laikmeta hronoloăiskie 
ietvari un posmi. Rakstīto vēstures avotu nozīme vēlā dzelzs laikmeta arheoloăijas 
pētniecībā. Dzīvesvietas: pilskalni, lauku apmetnes, ezermītnes; to tipoloăija. 
Arheoloăisko pieminekĜu kompleksi. Celtniecības raksturojums Austrumbaltijā: 
nocietinājumu būves, dzīvojamās un saimniecības ēkas, apkures ierīces. Vēlā dzelzs 
laikmeta saimniecība. Zemkopība: zemes apstrāde, kultūraugi, darbarīki. Lopkopības  
raksturojums. Medības un zveja vēlajā dzelzs laikmetā. Amatniecība. Ieroči un 
bruĦojums. Apăērbs, tā rekonstrukcijas. Tirdzniecība: sakaru ceĜi, ievērojamākie 
centri  Baltijas jūras baseinā, tirgotāji un maiĦas objekti. Numismātiskais materiāls. 
Kapulauki un apbedīšanas tradīcijas. Etniskās grupas Latvijas teritorijā un 
kaimiĦzemēs.  Sociālā diferenciācija arheoloăisko avotu gaismā. Kulta vietas un 
kristietības ietekme.  

 
Berga T. M. Moneti v arheologičeskih pamjatnikah Latvii IX-XII vv. - Riga, 1988. 
Bīrons A. u.c.(red.). Latvijas PSR arheoloăija. – Rīga, 1974. 
Collis J. The European Iron Age. – London, 1984. 
Kivikoski E. Die Eisenzeit Finnlands. Bildwerk und Text. - Helsinki, 1973. 
Lang V., Laneman M. (eds.). Archaeological Research in Estonia 1865-2005. – 
Estonian Archaeology, 1. – Tartu University Press, 2006. 
Michelbertas M. Senasis geležies amžius Lietuvoje (I-IV amžius). - Vilnius, 1984. 
Moora H. Die Eisenzeit in Lettland bis etwa 500 n. Chr.- I Teil: Die Funde. Tartu 
1929. II Teil : Analyse. Tartu, 1938. 
Mugurevič E. S. Vostočnaja Latvija I sosednije zemli v X-XIII vv. - Riga, 1965. 
Mugurēvičs Ē. OliĦkalna un Lokstenes pilsnovadi. 3. - 15. Gs. Arheoloăiskie 
pieminekĜi. - Rīga, 1977. 
Mägi M. At the crossroads of space and time. Graves, changing society and ideology 
on Saaremaa, 9th-13th centuries AD. – Tallinn, 2002. 
RadiĦš A. 10. – 13. gadsimta senkapi latgaĜu apdzīvotajā teritorijā un Austrumlatvijas 
etniskās, sociālās un politiskās vēstures jautājumi. – Latvijas Vēstures muzeja raksti, 
Nr. 5. Arheoloăija. – Rīga, 1999. 
Rusanova I. P., Simonovič E. A. Slavjane I ih sosedi v konce I tisjačeletija do n.e. - 
pervoj polovine I tisjačeletija n.e. - Arheologija SSSR. - Moskva, 1993. 
Sedov V. V. Vostočnije slavjane v VI - XIII vv. - Arheologija SSSR. - Moskva,1982. 
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Selirand J. Eestlaste matmiskombed varafeodaalsete suhete tarkamise perioodil (11. - 
13. Sajand). - Tallinn, 1974. 
Stubavs A. Ėentes pilskalns un apmetne. - Rīga, 1976. 
Šnore E. Kivtu kapulauks. – Rīga, 1987. 
Šnore E. Agrā dzelzs laikmeta uzkalniĦi Latvijas austrumu daĜā. – Rīga, 1993. 
Tautavičius A. Vidurinis geležies amžius Lietuvoje (V-IX a.). - Vilnius, 1996. 
Vaškevičiūte I. Žiemgaliai V – XII amžiuje. – Vilnius 2004. 
Vijups A. (sast.). Ventspils Muzeja Raksti, II. – Rīga, 2002. 
Volkaite-Kulikauskiene R. Lietuviu materialine kultūra IX-XIII amžiuje. T. I. - 
Vilnius, 1978. T.II - Vilnius, 1981. 
ZariĦa A. Seno latgaĜu apăērbs 7. – 13. gs. – Rīga, 1970. 
ZariĦa A. Lībiešu apăērbs 10. – 13. gs. – Rīga, 1988. 
ZariĦa A. Salaspils Laukskolas kapulauks 10. – 13. gadsimts. Rīga, 2006. 
Zemītis G. Ornaments un simbols Latvijas aizvēsturē. – Rīga, 2004. 
 
 

Viduslaiku un agro jauno laiku arheoloăija. 
 

Viduslaiku un agro jauno laiku arheoloăijas (13. – 18. gs.) kā patstāvīgas disciplīnas 
veidošanās Eiropā 20. gs. Latvijas 13. – 18. gs. arheoloăijas vēsture. Viduslaiku 
arheoloăijas avotu veidi un saistība ar citām zinātnēm. Starpdisciplināro pētījumu 
nozīme. Livonijas koka un mūra pilis, klosteri, nocietinātu muižu centri. Mūra piĜu 
klasifikācijas veidi. Viduslaiku pilsētas Baltijas reăionā, to plānojums un arhitektūra. 
PiĜu un pilsētu aizsardzības sistēma un tās elementi. Viduslaiku celtĦu kopīgie 
elementi – apkures ierīces, būvmateriāli, jumtu segums u.c.). 
Kapsētas pie baznīcām, pilsētās un lauku apvidos. Apbedīšanas tradīcijas. Depozīti. 
Viduslaiku monētas Livonijā. Arheoloăiskais materiāls par Baltijas pilsētu un lauku 
iedzīvotāju nodarbošanās veidiem. Amatniecība un tirdzniecība. Arheoloăiskās 
liecības par sadzīvi un garīgo kultūru. Keramika, metāla priekšmeti,koka priekšmeti, 
kaula, stikla, ādas, akmens izstrādājumi. 
 
Austin D., Alcock L. (eds). From the Baltic to the Black Sea. Studies in Medieval 
Archaeology. - One World Archaeology: Volume 18. London, 1997. 
Berga T. Augšdaugavas 14. – 17. gadsimta senvietas no Krāslavas līdz Slutišėiem. – 
Rīga, 2007. 
Bīrons A. u.c.(red.). Latvijas PSR arheoloăija. – Rīga, 1974. 
Caune A. V. Žilišča Rigi XII – XIV v. – Riga, 1984. 
Caune A. Pētījumi Rīgas arheoloăijā: Rakstu izlase. – Rīga: Latvijas vēstures institūta 
apgāds, 2007. 
Caune A., Ose I. Latvijas 12. gadsimta beigu – 17. gadsimta vācu piĜu leksikons. - 
Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004.  
JakovĜeva M., Vijups A. (sast.).Ventspils Muzeja Raksti, III. – Rīga, 2003. 
Ose I. (sast.). Pētījumi par ordeĦpilīm Latvijā. – Latvijas viduslaiku pilis, III. - Rīga: 
Latvijas vēstures institūta apgāds, 2002.  
Ose I. (sast.). Pētījumi par Kurzemes un Zemgales pilīm. - Latvijas viduslaiku pilis, 
III. - Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2005. 
Tuulse A. Die Burgen in Estland und Lettland. - Tartu, 1942. 
Valk H. Rural cemeteries of  Southern Estonia 1225-1800 AD. – Tartu University 
Press, 2001. 
Vijups A. (sast.). Ventspils Muzeja Raksti, IV. – Rīga, 2004. 
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Viduslaiki, 12. gs. beigas – 16. gs. sākums 

 
 
Politiskā vara, sociālās attiecības un kristietība Rietum- un ZiemeĜeiropā. Politiskās 
un ekonomiskās aktivitātes Baltijas jūras reăionā. Tirdzniecība ar Krievzemi. 
Kristīgās misijas pirmsākumi un posmi Austrumbaltijā. Pirmie katoĜu misionāri 
šodienas Latvijas teritorijā. 
Krusta karš un kolonizācija Romas katoĜu kristīgās misijas kontekstā. Indriėa 
(Henriha) Livonijas hronika. Autohtonās etniskās grupas Reitumeiropas politiskās 
kultūras diskursā. 
Rīgas kā viduslaiku pilsētas rašanās problēma. Rīgas pilsoĦi un rāte. LēĦu sistēma un 
tiesības Livonijā. 
Livonijas izveidošanās: bīskapijas, arhibīskapija, ZobenbrāĜu un Vācu ordeĦa 
Livonijā valdījumi. Garīgie (mūku) ordeĦi Livonij ā: cistercieši, franciskāĦi, 
dominikāĦi. 
Vācu ordeĦa Livonijā attiecības ar baznīcas institūcijām un Rīgas pilsētu. Politiskās 
varas jautājums. HermaĦa no Vartberges Livonijas hronika. 
Hanza un Livonija. Rīgas tirgotāji un pilsēta Hanzas sistēmā. Rīga un Novgoroda. 
Rīga-Gotlande-Lībeka. Saimnieciskās organizācijas formas viduslaiku Rīgā. 
Ekonomiskie procesi Livonijas viduslaiku pilsētās un etnisko pamatiedzīvotāju 
integrācijas un/vai segregācijas problēma. 
Ārpuspilsētu (lauku) vide Livonijā: sociālā stratigrāfija. Administratīvās teritoriālās 
vienības ZobenbrāĜu vai Vācu ordeĦa valdījumos un etnisko pamatiedzīvotāju 
tiesiskās piesaistes jautājums. 
Etniskie procesi Livonijā 13.-16. gs. Latviešu tautas veidošanās. 
Varas centralizācijas procesi Livonijā: mantāga un landtāga rašanās un darbība. 
Salaspils līgums. 
Livonijas un Maskavas lielkĦazistes politiskās attiecības 15. gs. beigās. Voltera fon 
Pletenberga fenomens. Muižu saimniecība un dzimtbūšanas izveidošanās: viedokĜi 
historiogrāfij ā. 
Sociālie procesi Livonijas pilsētās. Protestantiskās reformācijas sākums: sludinātāji, 
atbalstītāji, realizētāji. Martina Lutera vēstules livoniešiem. 
 
 
Avoti un literatūra 
 
AtskaĦu hronika, Valža Bisenieka atdzej., Ēvalda Mugurēviča priekšv. un koment., 
Kapara KĜaviĦa koment., Rīga 1998. 
Indriėa hronika, Ābrama Feldhūna tulk., Ēvalda Mugurēviča priekšv. un koment., 
Rīga 1993. 
Senās Latvijas vēstures avoti, 1.-2. burtn., izd. Arveds Švābe (Latvijas vēstures avoti, 
2. sēj.), Rīga 1937-1940. 
Vartberges HermaĦa Livonijas hronika, Ēvalda Mugurēviča tulk., priekšv. un 
koment., Rīga 2005. 
 
Arbusow, Leonid: Die Einführung der Reformation in Liv-, Est- und Kurland, Bde. 1-
2, Leipzig-Riga 1919-1921. 
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Bartlett, Robert: The Making of Europe. Conquest, Colonization and Cultural Change, 
950-1350, London 1993; skat. arī Die Geburt Europas aus dem Geist der Gewalt. 
Eroberung, Kolonisierung und kultureller Wandel von 950 bis 1350, München 1996. 
Benninghoven, Friedrich: Rigas Entstehung und der frühhansische Kaufmann (Nord- 
u. osteuropäische Geschichtsstudien, Bd. 3), Hamburg 1961. 
Bracker, Jörgen/ Henn, Volker/ Postel, Rainer (Hgg.): Die Hanse – Lebenswirklich-
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LATVIJAS JAUNO LAIKU VĒSTURE 
 

 
Reformācija Livonijā. CēloĦi, dalībnieki, norise, kultūrvēsturiskā nozīme. 
Pretreformācija. Konfesionālisms. 
Latvijas teritorija Polijas-Lietuvas varā. 
Latvijas 17.gs. vēsture. Zviedru laiki Vidzemē. Kurzemes un Zemgales hercogs 
Jēkabs un merkantilisma problēma. Agrīnais absolūtisms. 17.gs. agrārā likumdošana. 
Latvijas 18.gs. vēsture. Lielais ZiemeĜu karš. Apgaismība, absolūtisms. Kurzemes 
jautājums 18.gs. Vietniecības laiks. Tirdzniecības un amatniecības attīstība 18.gs. 
Agrārā likumdošana 18.gs. un dzimtbūšanas kritika. Izglītība un kultūra 18.gs., 
hernhūtiešu kustība. 
Latvijas 19.gs. vēsture. Agrārā likumdošana 19.gs. un dzimtbūšanas atcelšana. 
Industrializācija. Nacionālā atmoda, jaunlatvieši. Jaunā strāva. Izglītības attīstība. 
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2, Leipzig-Riga 1919-1921. 
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Johansons A. Latvijas kultūras vēsture, 1710-1800. - Stokholma, 1975. 
Švābe A. Latvijas vēsture, 1800-1914. – Stokholma, 1958. 
Baltische Kirchengeschichte. – Hrsg. R.Wittram – Goettingen 1956. 
Feodālā Rīga. – Atb.red. T.Zeids – Rīga 1978. 
 
 

LATVIJA 20. GADSIMTĀ. 
 
 
Latvija 20. gadsimta sākumā.  
 
 Latvijas saimnieciskā stāvokĜa, sociālo, nacionālo pretrunu un kultūras 
attīstības 20. gadsimta sākumā atspoguĜojums vēstures literatūrā.  
 1905. gada revolūcijas Latvijā cēloĦi: sociālās un nacionālās pretrunas,  
pretrunas starp modernizāciju un reakcionāro sabiedriski politiskie režīmu. 
Revolūcijas norise, raksturs un rezultāti.  
 Saimnieciskā attīstība Latvijā 20. gs. sākumā. Galvenās rūpniecības nozares, 
to attīstības cēloĦi. Strādnieku politiskais un materiālais stāvoklis. Lauksaimniecības 
attīstība. Muižu un zemnieku zemes īpašums, dažādo saimniecisko formu 
līdzāspastāvēšana.  
 Kultūra un izglītība Latvijā 20. gadsimta sākumā. Dažādās mācību iestādes, to 
veidi. Teātris, mūzika, literatūra un māksla Latvijā līdz Pirmajam pasaules karam.   
  
Literat ūra.  
1905. gads Latvijā (Rakstu krāj.). – Rīga, 2006.  
1905. gads Latvijā. – Rīga, 1966. 
Latvijas vēsture. 20. gadsimts. – Jumava, 2005. 
20. gadsimta vēsture. – Latvijas vēstures institūts, 2000. 
Švābe A. Latvijas vēsture 1800. – 1914. – Stokholma, 1958. 
Katram bija sava Rīga: daudznacionālas pilsētas portrets no 1857. līdz 1914. – Rīga, 
2004. 
Deutsche Geschichte im Osten Europas: Baltische Laender / hrsg. G. Pistholkors. – 
Berlin, 2002.  
 Geschichte der Deutschbaltischen Geschichtsschreibung: im Auftrag der Baltischen 
Historischen Kommission. – Koeln, Wien, 1986.  
 
 
Latvija Pirmaj ā pasaules karā un valsts nodibināšanās. 
 
 Laikmeta atspoguĜojums historiogrāfij ā.  
 Karadarbība Latvijas teritorijā. Latvija kara sākumposmā: mobilizācija, bēgĜu 
kustība, rūpniecisko iekārtu evakuācija. Latviešu strēlnieku bataljonu veidošana, 
strēlnieku cīĦas motīvi. Pirmā pasaules kara galvenās kaujas Latvijas teritorijā, to 
militārie aspekti. Rīgas ieĦemšana. Krievijas armijas vadības nemākulību ietekme uz 
lielinieku ideju izplatību latviešu strēlnieku vienībās.   
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 Latviešu Sarkanie strēlnieki Krievijas pilsoĦu kara frontēs, viĦu cīĦas motīvi. 
 Latvijas valstiskuma izveidošanās, Brīvības cīĦas. Latvijas valstiskuma 
alternatīvas: nostādnes vēstures literatūrā. Latvijas Pagaidu Nacionālās Padomes 
izveidošanās. Latvijas Republikas proklamēšana. Latvijas Pagaidu valdības Liepājas 
periods. P. Stučkas režīms Latvijā, galvenie saimniecisko  pārkārtojumu virzieni un 
represīvā sistēma. Brīvības cīĦas, to norise. Landesvēra un Antantes faktors Brīvības 
cīĦās: nostādnes vēstures literatūrā.   
 Latvijas Satversmes sapulce un valsts pamatlikuma izstrāde. Galveno politisko 
partiju noformēšanās, to panākumi Satversmes sapulces vēlēšanās.  Satversmes 
galvenie principi un nepilnības.  
 
 
Literat ūra.  
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Latvijas vēsture. 20. gadsimts. – Jumava, 2005. 
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Dribins L. Nacionālais jautājums Latvijā 1850. – 1940.: historiogrāfisks apskats. – 
Rīga, 1997.  
Ezergailis A. Esejas par 1917. gadu. – Rīga, 1991. 
Šilde Ā. Latvijas vēsture, 1914. – 1940: valsts tapšana un suverēnā valsts. – 
Stokholma, 1976. 
Andersons E. Latvijas vēsture, 1914-1920. – Stokholma, 1967. 
Aizsilnieks A. Latvijas saimniecības vēsture, 1914. – 1945. – Stokholma, 1945. 
Vārpa I. Latviešu karavīrs zem Krievijas impērijas, Padomju Krievijas un PSRS 
karogiem : latviešu strēlnieki triju vēstures laikmetu griežos. – Rīga, 2006.  
Geschichte der Deutschbaltischen Geschichtsschreibung: im Auftrag der Baltischen 
Historischen Kommission. – Koeln, Wien, 1986.  
Rauch G. The Baltic States: the years of independence. – London, 1985.  
 
Latvijas Republika 1920. – 1940.  
 
 Latvijas iekšpolitikas, ārpolitiskas un saimniecības galveno problēmu 
atspoguĜojums historiogrāfij ā.   
 Latvijas iekšpolitiskā attīstība 1920. – 1940. Latvijas parlamentārās 
demokrātijas raksturojums, tās nepilnības un krīzes cēloĦi. Sabiedrības struktūra un 
demokrātija. Parlamentārisma attīstības galvenās tendences. 1934. gada 15. maija 
apvērsums, tā priekšnoteikumi, nostādnes vēstures literatūrā. K. UlmaĦa režīma 
raksturojums, tā galvenie iekšpolitisko un saimniecisko pārkārtojumu virzieni.  
 Latvijas Republikas ārpolitika 1920. – 1934. Latvijas Republikas starptautiskā 
atzīšana. Baltijas virziens Latvijas ārpolitikā. Drošības garantiju meklējumi. 
Bilaterālās attiecības ar lielvalstīm. Latvijas Republikas ārpolitika 2. Pasaules kara 
priekšvakarā un kara sākumposmā, nostādnes vēstures literatūrā.  
 Latvijas Republikas saimnieciskā attīstība. Agrārā reforma, tās politiskie un 
saimnieciskie aspekti. Latvijas lauksaimniecības attīstība, galvenās nozares. Latvijas 
rūpniecības attīstība, galvenās nozares. Ārējā tirdzniecība. IzmaiĦas saimnieciskajā 
politikā pēc 1934. gada apvērsuma.  



 63

 Kultūra un izglītība Latvijas Republikā. Izglītības sistēma, nacionālo 
minoritāšu skolu autonomija, tās likvidēšana pēc 1934. gada. Latviešu literatūra, 
teātris un māksla starpkaru periodā.  
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Dunsdorfs E. KārĜa UlmaĦa dzīve: ceĜinieks, politiėis, diktators, moceklis. – Rīga, 
1992.  
Feldmanis I., Stranga A., Virsis M. Latvijas ārpolitika un starptautiskais stāvoklis: 
(30. gadu otrā puse). Rīga, 1993.  
Stranga A. LSDSP un 15. maija apvērsums: demokrātijas likteĦi Latvijā. – Rīga, 
1998. 
 
Avoti.  
BērziĦš A. 1939. Lielo notikumu priekšvakarā. – New York, 1976. 
KrieviĦš E. ViĦās dienās. – Melburna, 1966. 
Latvijas okupācija un aneksija: 1939—1940.(dokumenti un materiāli). – Rīga, 1995.; 
 
 
Latvija Otr ā pasaules kara laikā.  
 
  Latvijas okupācija 1940. gada jūnijā, aneksijas gaita, inkorporācija PSRS 
sastāvā. Galvenie sociālekonomiskie pārkārtojumi, represīvās sistēmas izveidošanās. 
1941. gada 14. jūnija deportācijas.  
 Latvija nacistiskās Vācijas okupācijā. Latvija PSRS un Vācijas kara 
sākumposmā. Karadarbība Latvijas teritorijā. Starpvaru periods Latvijā: nostādnes 
vēstures literatūrā. Padomju un vācu okupācijas varu terors Latvijas teritorijā 1941. 
gada vasarā.  
 Vācu okupācijas varas struktūras Latvijā. Milit ārās un civilās pārvaldes 
struktūras, latviešu pašpārvalde. Represīvā sistēma, holokausts Latvijā. Latviešu 
militārie formējumi Nacistiskās Vācijas bruĦotajos spēkos.  
 Karadarbība Latvijas teritorijā 1944. – 1945. gadā. Lielākās kaujas. Latviešu 
vienību vācu un padomju bruĦotajos spēkos izmantošana karadarbībā Latvijas 
teritorijā. Kara sekas Latvijā. Kolaborācija un pretestība okupācijas varām. 
Komunistiskā un nacionālā pretestības kustība.  
 
Literat ūra. 
 
Latvijas vēsturnieku komisijas raksti. (1. – 21. sējums). – Rīga, 1999. – 2007. 
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Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941 – 1944. – Rīga, 1996.; 
Strods H. PSRS kaujinieki Latvijā. – Rīga, 2007.; 
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Vārpa I. Latviešu karavīrs zem kāškrusta karoga: latviešu leăions – triumfs vai 
traăēdija. – Rīga, 2003.; 
 
Avoti.  
 
Represēto saraksts 1941. – Latvijas Arhīvi, 1–2. Pielikums. - Rīga, 1995 
Treiguts-Tāle E. Latvieši, karš ir sācies. – Rīga, 1996. 
Eiduss J. Pagājība: atskats un vērtējums. – Rīga, 2004. 
Nusbergs A. AtmiĦu zīmējumi. – Rīga, 1996.  
Latviešu karavīrs 2. pasaules kara laikā  
ŠiĦėis A. Kurzemes cietoksnis. – Rīga, 1998. 
Briežkalns I. Latvieši Sarkanarmijā otrā pasaules karā // Latviešu strēlnieks. – 1996. – 
1997. gads 
Samsons V. No Lovates līdz Zilupei. – Rīga, 1987.  
 
Latvija staĜinisma gados (1944. – 1953.). 
 

StaĜiniskais totalitārisma  būtība, represiju mehānisms.  
StaĜinisma laika Latvijā atspoguĜojums mūsdienu un padomju vēstures literatūrā. 
Vēsturnieku viedokĜi par staĜinisko totalitārismu: totalitārisma un revizionistu skola. 
Šo teoriju pielāgošanas iespējamība staĜinisma izpausmju Latvijā pētīšanā. StaĜinisko 
represiju mehānisms, to realizācijas institūcijas un veidi. Centrālo un LPSR vietējo 
varas institūciju loma represiju īstenošanā. Latvijas iedzīvotāju līdzdalība represiju 
īstenošanā un to upuru glābšanā. LPSR politiskā un kultūras elites ietekme uz  
represiju īstenošanu.   

StaĜinisma pirmais posms, tā izpausmes politikā, saimniecībā, kultūrā (1944. – 
1947.). 

Jautājums par Latvijas sovjetizācijas alternatīvām. Pēckara agrārā reforma – 
pagaidu solis mērėtiecīgai kolektivizācijas sagatavošanai vai ilgākam laikam plānots 
varas mēăinājums iegūt sīkzemniecības atbalstu? Bijušo leăionāru daĜējā atbrīvošana 
no filtrācijas nometnēm 1945. – 1947.: iespējamie motīvi, norise. Reabilitācijas 
solījumi kā bruĦotās pretestības apspiešanas paĦēmiens. Latviešu kultūra starp 
jaunradi un kalpību ideoloăijai.  
 Totalitārisma pastiprināšanās, staĜiniskie pārveidojumi (1947. – 1953.).  
Represiju pastiprināšanās pazīmes Latvijas laukos, kultūrā un citās dzīves sfērās 1947. 
gadā. Sovjetizācija Latvijā salīdzinājumā ar padomju blokā ietilpstošajām 
Austrumeiropas valstīm. Kolektivizācijas „brīvprātīgā” un piespiedu fāze. 
Saimniecības centralizācija, tirgus attiecību ierobežošana. Kultūra staĜiniskā 
totalitārisma apstākĜos. 

BruĦotā pretestība okupācijas režīmam. „Nelegālisti” un bruĦotā pretestība. 
Pretestības kustības posmi, galvenās organizācijas un sagrāves cēloĦi. Kolaborācija: 
jēdziena raksturojums, izpausmes un cēloĦi.  
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Bleiere D. Kolhozi Latvijā 1949. – 1953. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. – 
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Bleiere D. Latvijas rūpniecības strādnieka reālā alga 1945. – 1954. // Latvijas ZinātĦu 
Akadēmijas Vēstis. – 1991., Nr.7.; 
Bleiere D. Kartīšu sistēma Latvijā 1944. – 1947. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
– 1993. – Nr. 1.; 
Strods H. Latvijas nacionālo partizānu karš. – Rīga, 1996 
Vilci Ħš T. Latviešu leăionārs 50 gadu pēc kara // Latvijas Arhīvi. – 1994. – Nr.2.; 
Fest D. Zwangskollektivierung im Baltikum. – Koeln, 2007.; 
Mertelsmann O. Die Stalinistische Umbau in Estland. – Hamburg, 2006; 
R. Misiunas, R. Tagepera. The Baltic states: years of dependence 1940 - 1980. – 
London, 1985; 
The sovietization of Baltic States, 1940 – 1956. – Tartu, 2003; 
 
Avoti. 
RiekstiĦš J. „Kulaki” Latvijā. – Rīga, 1996.; 
Latvija padomju režīma varā 1944. – 1986. (Dok. krāj.) – Rīga, 2001. 
 
 
Latvija da Ĝējās destaĜinizācijas laikā (1953. – 1959.). 
 
 DestaĜinizācijas un nacionālkomunisma problēmu atspoguĜojums vēstures 
literatūrā. Mīta par „sociālisma ar cilvēcīgu seju” rašanās. DestaĜinizācijas aizsākums 
1953. gadā „no augšas”, tās turpinājums 1956. – 1959. gadā „no apakšas”. 
Nacionālkomunisma definīcijas problēmas, šīs kustības izpausmju Latvijā 
starptautiskais konteksts.  Nacionālkomunisms  un jaunas latviešu nacionālās kultūras, 
saimnieciskās un politiskās elites veidošanās aizsākums.  
 Nacionālkomunistu un konservatīvo spēku pretrunu cēloĦi, to nacionālie, 
paaudžu, ideoloăiskie, saimnieciskie aspekti. Maskavas un vietējā faktora loma 
nacionālkomunistu sagrāvē. 1959. gada jūlija LKP plēnuma rezultāti, to ietekme uz 
Latvijas saimniecisko, politisko un kultūras attīstību turpmākajos gados.  
 Latviešu nacionālās kultūras atdzimšana 50.to gadu beigās. Sociālistiskā 
reālisma kanona monopola sabrukums kultūrā.  
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Berklavs E. Zināt un neaizmirst. – Rīga, 1998. KrūmiĦš V. Ilgais ceĜš uz demokrātiju 
// Padomju Latvijas Komunists. – 1990. gada Nr.1., 2.  
Purs L. Aizejot atskaties. – R., 2006. 
Latvija padomju režīma varā 1944. – 1986. (Dokumentu krājums.) – Rīga, 2001. 
Lāms V. Baltā ūdensroze: grāmatveža Kitinera liriskās piezīmes. – Rīga, 1992.  
Bels A. Bezmiegs. – Rīga, 2003.  
 
 
Latvija PSRS sociāli ekonomiskās stagnācijas gados (1959. – 1985.).  
 
 Perioda atspoguĜojums vēstures literatūrā. Stagnācijas procesu aizsākums 
Latvijā un PSRS, viedokĜi par to vēstures literatūrā. Laikmeta galveno pretrunu 
raksturojums, to cēloĦi un savstarpējā mijiedarbība: vesternizācija un rusifikācija, 
patēriĦa sabiedrības rašanās un deficīts utt. 
 Forsētā industrializācija Latvijā, tās mērėi un norise. Rūpniecības reformu 
mēăinājumi: reăionālās tautsaimniecības padomju un saimnieciskā aprēėina principu 
ieviešanas mēăinājumi.  Rūpniecības attīstības tempu samazināšanās. Imigrācija, tās 
ietekme uz Latvijas infrastruktūru, sociālo un nacionālo pretrunu padziĜināšanās 
imigrācijas rezultātā.  
 Lauksaimniecības attīstība un krīzes iezīmes tajā. Lielražošanas kompleksu 
izveide, lauksaimniecības integrācija vienotajā PSRS saimnieciskajā struktūrā.  
Kolhozu sistēmas reformu mēăinājumi, to palīgražošanas ieviešana.  
 Kultūras attīstība Latvijā stagnācijas periodā, tās periodizācijas iespējas. 
Latviešu nacionālo, marksistisko un krievisko motīvu ietekme uz kultūras attīstību, to 
savstarpējā mijiedarbība. Tēmu, stilu, paĦēmienu daudzveidības palielināšanās 
dažādās kultūras sfērās. Kultūras nozīme latvisko tradīciju un vērtību saglabāšanā, tās 
literatūras un mākslas popularitāte un tās cēloĦi. Latviešu trimdas un LPSR elites 
sadarbības aizsākšanās un dažādās tās izpausmes.  
 Latvijas sabiedrība stagnācijas periodā. Rietumu kultūras ietekmes pieaugums 
un rusifikācija. Ideoloăisko prasību neatbilstība sabiedrības morālo un tikumisko 
vērtību realitātei. Nosacītas labklājības iestāšanās un saimnieciskās grūtības, deficīts 
perioda beigu posmā. Disidentisms, tā cēloĦi un izpausmes. Nevardarbīgā pretošanās 
un pielāgošanās režīmam, šo parādību definēšanas problēmas un to izpausmes. 
Nacionālās elites rašanās un nostiprināšanās Latvijā.  
 
Literat ūra. 
Latvijas vēsturnieku komisijas raksti. - 9. sēj., 2002.g.; 10.sēj., 2002. g.; 13. sēj., 
2007.g.; 17. sēj., 2007.g., 19. sēj.,2007.g.; 20.sēj.,21.sēj.,2007.g.; 
Latvijas vēsture. 20. gadsimts. – Rīga, 2005.; 
R. Misiunas, R. Tagepera. The Baltic States: Years of Dependence 1940 - 1980. – 
London, 1985; 
G.J. King. Economic policies in occupied Latvia. – Lincoln, 1965; 
Bleiere D. Varas Ēzopa valoda: vēstures tēma „Gadu gredzenos”// Karogs, 2007, 
Nr.3; 
Boruks A. Zeme, zemkopība un zemnieks Latvijā. – R., 2003.; 
Rozenvalds J. Piezīmes par Latvijas nacionālās elites veidošanos pēc Otrā pasaules 
kara// Latvijas Arhīvi. – 2005.g., Nr.4; 
Simons G. Jaunās nacionālās elites kopš 20. gadsimta 50. gadiem: PSRS kopējā 
perspektīvā // Latvijas Arhīvi. – 2005. Gada, Nr.4; 
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Sieviete Latvijas vēsturē : rakstu krājums. – Rīga, 2007. 
 Mīti Latvijas vēsturē. – Rīga, 2006.; 
 
Avoti. 
Purs L. Aizejot atskaties. – Rīga, 2006. 
Goris A. Dažas piezīmes par vēstures notikumu atspoguĜojumu literatūras un mākslas 
darbos // Karogs. – 1971., Nr.4 
 
Latvija p ārbūves un nacionālās atmodas periodā, valstiskās neatkarības 
atgūšana (1985. – 1991.). 
 

Perioda atspoguĜojums vēstures literatūrā.   PSRS saimnieciskās un 
ideoloăiskās krīzes un pretrunu padziĜināšanās astoĦdesmito gadu vidū. Krīzes 
iezīmju izpausmes Latvijā. Nacionālās atmodas aizsākums, neatkarības idejas attīstība 
un valstiskuma atjaunošanās.  

Padomju režīma krīzes cēloĦi, tā izpausmes Latvijā 1985. – 1987. gadā. 
Nacionālo, demogrāfisko, ideoloăisko un saimniecisko pretrunu izpausmes Latvijā. 
Atklātības un demokratizācijas procesu pretrunīgums un nepilnības. Nevardarbīgās 
pretestības pieaugums un tās izpausmes dažādie veidi: disidentisms un vēršanās pret 
apkārtējās vides izpostīšanu, sistēmas negāciju un trūkumu apzināšanās, vēstures 
pārvērtēšanas aizsākums. „Kalendāra nemieri”. Saimniecisko reformu aizsākums, to 
nepilnības: saimnieciskā aprēėina principu padziĜināšanas mēăinājumi, 
agrorūpnieciskā kompleksu izveidošana, kooperācijas aizsākumi un pirmās ăimenes 
fermas Latvijas laukos. 

Nacionālās atmoda un neatkarības deklarācijas pieĦemšana 1988. - 1990. gadā 
No cīĦas par simboliem līdz neatkarības idejas attīstībai. Sabiedrības masu un 
nacionālās elites iesaistīšanās atmodas procesā, tā izpausmes. Sabiedrības polarizācija, 
tās ideoloăiskie, saimnieciskie, vēsturiskie priekšnoteikumi. Pilnīgas valstiskās 
neatkarības sasniegšanas alternatīvas, valstiskuma atjaunošanas nepieciešamības 
cēloĦi. CīĦa par republikas saimniecisko suverenitāti. Privātīpašuma atjaunošana.  

Latvija divvaldības periodā 1990. – 1991. gads. Neatkarības deklarācijas 
pieĦemšana, tās būtība un saturs. Latvijas Republikas un PSRS institūcijas. Latvijas 
valstiskās neatkarības nostiprināšanās: svarīgākie likumdošanas akti, 1991. gada 
janvāra barikādes. LPSR kultūras, politiskās un saimnieciskās elites transformācija 
Latvijas Republikas elitē.  1991. gada augusta pučs un Latvijas Republikas valstiskās 
neatkarības pilnīga atjaunošanās.  

 
Literat ūra.   
Latvijas vēsture. 20. gadsimts. – Rīga, 2005.; 
Baltijas valstis likteĦgriežos (rakstu krāj.). - Rīga, 1998.; 
4. maijs .Rakstu krājums. – Rīga, 2000.; 
Latvijas valsts atjaunošana 1986. – 1993. (rakstu krāj.). – Rīga, 1993. 
Lieven A. The Baltic revolution: Estonia, Latvia, Lithuania and the path to 
independence. – London, 1993. 
 
Avoti. 
Neatkarības atgūšana: Atmodas laiks dokumentos. – Rīga, 1996.; 
Kalniete S. Es lauzu, tu lauzi, viĦi lūza. – Rīga, 1998.; 
Īvāns D. Gadījuma karakalps. – Rīga, 1995.; 
Johansons E. Čekas ăenerāĜa piezīmes. – Rīga, 2006.; 
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Veidemane E. Mani dārgumi. – Rīga, 2004.; 
Latvijas likteĦgadi (I-IV sējums). – Rīga, 1988. – 1990.   
 
           
Latvijas vēstures problēmas kopš neatkarības atjaunošanas.  
 
Latvijas iekšpolitikas problēmas pēc neatkarības atjaunošanas. Politisko partiju 
sistēmas pirmsākumi, izveidošanās un attīstība. Varas un sabiedrības attiecību 
problēma. Latvijas demokrātijas attīstība: panākumi un problēmas. Sabiedrības 
integrācijas problēma pēc neatkarības atjaunošanas. Starpetniskās attiecības Latvijā.  
Tiesiskuma nostiprināšanas problēmas, valsts aparāta efektivitātes uzlabošanas 
jautājumi.  
Latvijas ārpolitikas galvenie uzdevumi pēc neatkarības atjaunošanas, ārpolitikas 
periodizācijas principi. Krievijas karaspēka izvešanas problēma, starptautiskās 
sabiedrības atbalsts Baltijas valstīm. Starptautisko organizāciju un Rietumu sabiedroto 
ietekme Latvijas iekšpolitikas jautājumos. Latvijas kurss uz eiroatlantisko integrāciju 
kā nacionālās suverenitātes un ārējās drošības nostiprināšanas līdzeklis. Latvijas 
vēstures problēmas kopš neatkarības atjaunošanas.  
Latvijas ekonomika pēc neatkarības atjaunošanas. Ekonomiskās struktūras izmaiĦas 
un saimniecības attīstības dinamika. Ražošanas attīstības process un pakalpojumu 
sfēras attīstība. Privatizācijas problēmas pēc neatkarības atjaunošanas. Latvijas 
sociālās likumdošanas galvenie principi, sociālās sistēmas attīstība, tās sasniegumi un 
trūkumi.  
Kultūra uz izglītība Latvijā kopš neatkarības atjaunošanas.  
 
Literat ūra 
4. maijs. Rakstu, atmiĦu un dokumentu krājums par Neatkarības deklarāciju/Tālava 
Jundža redakcijā, R., 2000 
Asmuss, R. NATO paplašināšanās.-R, 2004 
Baltijas brīvības ceĜš.Baltijas valstu nevardarbīgās cīĦas pieredze pasaules kontekstā.-
R., 2005 
Cik demokrātiska ir Latvija ? Demokrātijas audits. Rīga, 2005 
Deksnis, E. B. Eiropas apvienošanās – integrācija un suverenitāte.-Rīga, 1998 
Gailis, Māris. Varas tehnoloăija.-R., 1997.  
Jundzis, Tālavs. Latvijas drošība un aizsardzība Rīga, 1995 
Latvijas vēsture 20.gadsimts/D. Bleiere, I. Butulis, I. Feldmanis, A. Stranga, A. 
Zunda-Rīga, 2005  
LejiĦš, Atis. Pirmie desmit gadi.-Rīga, 2002 
Mille, Astra. Te un citadelē. Jānis Peters: tumšsarkanā.-Rīga, 2006.  
OzoliĦa, Žanete. Latvija pasaules politikā: iespējas un ierobežojumi. Rīga, 2001.  
Osis,  Uldis. Starp divām pasaulēm.- Rīga, 2004 
Pabriks, A., Purs, A. Latvia: the challenges of change//The Baltic States: Estonia, 
Latvija, Lithuania.  
Ritenis, J. Diplomātiskā cīĦa par Latvijas Republikas suverenitātes atjaunošanu.-
Rīga,, 1999.  
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1. Seno laiku sabiedrības un to tipoloăijas problēma. 
 

 Seno laiku vieta pasaules vēsturē – lineārie un cikliskie vēstures modeĜi. 
Civilizācijas ăenēzes problēma un tās risinājumi – ăeogrāfiskais determenisms, 
sociālais evolūcionisms, reliăiskais determenisms. Sabiedrības organizācijas un 
sabiedrības struktūras veidošanas mehānismi. Teokrātija un sabiedrības hierarhija – 
reliăiskais normatīvs, socioăenēzes produkts vai mentalitātes izpausme. Seno 
civilizāciju tipoloăijas problēma – ăeogrāfiskā tipoloăija ( sauszemes un jūras 
civilizācijas; zemkopju un lopkopju civilizācijas ); sociāli – ekonomiskā tipoloăija ( 
noma valsts, teritoriālā valsts, impērija ); kultūras tipoloăija ( austrumu un rietumu 
kultūru tipi ). Seno austrumu un rietumu civilizāciju vēsturiskās attīstības īpatnības, 
kopīgais un atšėirīgais.  
 
Literatūra: 
1. J. Veinbergs. Piramīdu un zikurātu ēnā. Rīga, 1988. 
2. E. C. D. Hunter. First Civilisations. London, 1994. 
3. R. G. Collingwood. Essays in Political Philosophy. Oxford, 1989. 
4. J. Oates, D. Oates. The Rise of Civilisation. Oxford, 1976. 
5. И. Дьяконов. Пути истории. Москва, 1994. 
6. История древнего мира. т. 1- 3, Москва, 1989. 
7. Н. Кареев. Общий ход всемирной истории. Заокский, 1993. 
8. В. Массон. Древние цивилизации. Ленинград, 1989. 
9. П. Сапронов. Культурология. Санкт-Петербург, 1998. 
10. Цивилизации. Вып. 1, Москва, 1992. 
 
 

2. Laiks un telpa senajā pasaulē. 
 

 Domāšanas tipu un pasaules uztveres atšėirības mūsdienās un senatnē. 
Mitoloăiskās domāšanas un pasaules uztveres specifika un tās identifikācijas 
problēma – struktūrāliskā, socioloăiskā, rituāliskā un simboliskā pieejas. Arhetipu 
koncepcija – no Junga līdz Eliade. Arhaisko pasaules modeĜu pamatprincipi. Mūžības 
izpratne un ciklisms senajās kultūrās. Kosmiskais laiks. Haosa un kosmosa opozīcija. 
Laiks un telpa senajos austrumos un antīkā pasaulē: kopīgais un atšėirīgais. Antīkās 
kultūras novitāte laika un telpas uztverē. Kopīgais un atšėirīgais grieėu un romiešu 
priekšstatos par laiku un telpu, šo priekšstatu evolūcija. Lineārais laika modelis, tā 
izcelšanās problēma un tā būtība. 
 
Literatūra:  
1. M. Eliade. Mīts par mūžīgo atgriešanos. Rīga, 1995. 
2. M. Eliade. Sakrālais un profānais. Rīga, 1996. 
3. M. Eliade. Mīta aspekti. Rīga, 1999. 
4. A. Rubenis. Cilvēks mītiskajā pasaules ainā. Rīga, 1994. 
5. J. Veinbergs. Piramīdu un zikurātu ēnā. Rīga, 1988. 
6. K. Hübner. Die Wahrheit des Mythos. München, 1985. 
7. А. Лосев. Античная философия истории. Москва, 1977. 
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8. Ф. Кессиди. От мифа к логосу. Москва, 1972. 
9. Г. Кнабе. Историческое пространство и истрическое время в культуре 

древнего Рима // Культура древнего Рима. т. 2, с. 108 – 166. Москва, 1985. 
10. К. Хюбнер. Истина мифа. Москва, 1998. 
 

 
3. Valdniecība senajā pasaulē. 
 
 Valdniecības izcelšanas problēma – sociālā evolūcija, ekonomiskā 
nepieciešamība vai reliăijas attīstība. Pirmais varas modelis kā reliăiskais un sociālais 
fenomens. Sakrālās valdniecības izveide – no ėēniĦa - priestera uz monarhu. 
Teokrātijas kā varas tipa koncepcijas. Sakralizētās varas struktūra un sociālās 
funkcijas. Seno austrumu “despotija”- mīts un realitāte. Seno austrumu valdniecības 
tipi: Divupes, Ēăiptes, Indijas un Ėīnas modeĜi. Grieėu un romiešu valdniecība 
salīdzinājumā ar austrumu monarhijām. Antīkās valdniecības tipi - senie ėēniĦi un 
vēlāko laiku tirāni, valdnieki un imperatori – tipoloăizācijas problēmas un vēsturiskais 
salīdzinājums. Seno laiku valdniecības atšėirības no vēlāko laiku valdniecības.  
 
Literatūra: 
1. J. Veinbergs. Piramīdu un zikurātu ēnā. Rīga, 1988. 
2. J. Frazer. The golden Bough. London, 1923 ( krievu valodā: Дж. Фрэзер. Золотая 

ветвь. Москва, 1986 ). 
3. P. Barcelo. Basileia, Monarchia, Tyrannis. Stuttgart, 1993.  
4. Ch. Ulf. Die Homerische Gesellschaft. München, 1990. 
5. А. Бэшем. Чудо, которым была Индия. Москва, 2000. 
6. М. Кравцова. История культуры Китая. Санкт-Петербург,  1999. 
7. П. Сапронов. Культурология. Санкт-Петербург, 1998. 
8. А. Оппенхейм. Древняя Месопотамия. Москва, 1990. 
9. С. Токарев. Ранние формы религии. Москва, 1990. 
10. С. Утченко. Политические учения древнего Рима. Москва, 1977. 
11. Э. Фролов. Рождение греческого полиса. Ленинград, 1988. 
 

4. Indivīds un sabiedrība senajā pasaulē. 
 
 Indivīda un valsts attiecību modelis seno austrumu sabiedrībā – valdnieks un 
viĦa vergi, vai tauta un viĦas “gans” / ”tēvs”. Brīvības un nebrīvības jautājums seno 
austrumu sabiedrībā. Polisas sociālas organizācijas vēsturiskā specifika. Polisu 
veidojošie faktori –aristokrātisko indivīdu griba vai masu politiskā izaugsme. PilsoĦu 
kolektīvs kā sabiedrības organizācijas forma – sociālā harmonija vai neatrisinātie 
konflikti. Polisas ideoloăija un individuālās vērtības – saskaĦa vai pretruna. 
Sabiedriskais viedoklis un shame culture kā sociālais mehānisms. Indivīda atkarība un 
neatkarība no pilsoĦu kolektīva polisas ietvaros. Konfrontācija starp indivīdu un 
polisu – epizodes vai neatrisināmas pretrunas. Indivīda pozīcijas Spartā un Atēnās- 
kopīgais un atšėirīgais. Indivīds un sabiedrība Grieėijā un Romā: kopīgais un 
atšėirīgais.  
Literatūra: 
1. H. Berwe. Gestaltende Kräfte der Anike. München, 1966. 
2. W. Ehrenberg. From Solon to Socrates. Greek History and Civilization during 6th 

and 5th Centuries B.C. Suffolk, 1967. 
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3. K. - J. Hölkeskamp. Von Romulus zu Augustus. Große Gestalten der römischen 
Republik. München, 2000. 

4. K. Kinzl ( Hrsg. ) Demokratia. Darmstadt, 1995. 
5. Ch. Starr. Individual and Community: the Rise of the Polis 800 – 500 B.C. New 

York, 1986. 
6. U. von Willamowitz – Moellendorf. Staat und Gesellschaft der Griechen. 

Stuttgart, 1994. 
7. Ю. Андреев. Цена свободы и гармонии. Санкт-Петербург,  1999. 
8. Г. Кошеленко. Древнегреческий полис // Античная культура. т. 1, 9 – 36. 
9. П. Сапронов. Культурология. Санкт-Петербург, 1998. 
10. С. Утченко. Политические учения древнего Рима. Москва, 1977. 
11. Е. Штаерман. От гражданина к подданному // Культура древнего Рима. т. 2, 

22 – 105. 
12. Э. Фролов. Рождение греческого полиса. Ленинград, 1988. 
 

5. Seno laiku politiskie modeĜi un to attīstība 
 

 Seno austrumu valstu politiskie tipi un to vēsturiskā attīstība no noma 
valsts uz impēriju. Politiskās attīstības mehānismu problēma – dabvides ietekme, 
ekonomiskā prasības vai varas izaugsme. Naturālā saimniecība un naudas ekonomika 
austrumu valstu dzīvē – konstruktīvie un destruktīvie faktori. Seno austrumu impērijas 
– patiesais spēks vai īslaicīga veiksme. Polisas vēsturiskā specifika – unikāls politisks 
veidojums vai tipisks gadījums pilsētu vēsturē. Polisas krīzes politiskā būtība – 
straujas augšanas slimība vai agonija. Senās Romas valsts vēsturiskā specifika. Romas 
civitas un grieėu polis – divas viena valsts tipa modifikācijas vai dažādie valsts tipi. 
Romas teritoriālā valsts – lielā polisa vai jauns valsts tips. Romas republikas 
pārtapšana par impēriju – revolūcija vai evolūcija. Principāts – monarhija vai 
modificētā republika. Romas impērijas vēsturiskā specifika salīdzinājumā ar seno 
austrumu impērijām. 
 
Literatūra:    
1. Cambrige Ancient History. Vol. 1 – 3, Cambrige, 1928 – 1929. 
2. W. Dahlheim. Die Antike. Darmstadt, 1996. 
3. W. Durant. The Story of Civilization: Our Oriental Heritage. Vol. 1, 1963. 
4. A. Lintott. Imperium Romanum. London, 1993. 
5. A. Powell. The Greek World. New York, 1995. 
6. R. Syme. The Roman Revolution. Oxford, 1960. 
7. W. Schuller. Politische Teorie und Praxis im Altertum. Darmstadt, 1998. 
8. C. Wells. Das römische Reich. Nördlingen, 1980. 
9. Античная Греция. т. 1 – 2, Москва, 1983. 
10. История древнего мира. т. 1- 3, Москва, 1989. 
11. П. Сапронов. Культурология. Санкт-Петербург, 1998. 
12. С. Утченко. Кризис и падение римской республики. Москва, 1965. 
13. Е. Штаерман. От гражданина к подданному // Культура древнего Рима. т. 2, 

22 – 105. Москва, 1985. 
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6. Laic īgās varas probl ēma viduslaikos un t ās izpēte 
 

KaraĜa varas teoloăiskā koncepcija un tās pamatojums viduslaiku autoru 
darbos. KaraĜa varas mistika. Ticība karaĜu spējām dziedināt slimos, tās izcelsme un 
skaidrojums. Marka Bloka monogrāfijas “The royal touch. Sacred monarchy in 
scrofulain England and France” nozīme viduslaiku monarha varas būtības izpratnē. 
Varas sakralizācijas un suverenitātes problēma. KaraĜa varas personīgie un publiskie 
aspekti. Ernsta Kantoroviča “karaĜa divu ėermeĦu” teorija. KaraĜa varas attīstības 
dinamika no attīstītajiem līdz vēlajiem viduslaikiem. Varas reprezentācija.  Dinastijas 
kulta veidošanās.  
 
Literatūra: 
1.  Bagge S. Kings, Politics and Right Order of the World in German Historiography. 

– Leiden, 2002. 
2.  Bertelli S. The King’s Body: The Sacred Rituals of Power in Medieval and Early 

Modern Europe. – The Pennsylvania State University Press, 2001. 
3.  Bisson T. N. Medieval Lordship // Speculum. - 1995. – Vol. 70. – P. 743–759. 
4.  Bloch M. The Royal Touch. Sacred Monarchy and scrofula in England and France. 

- 1973 (darbs pieejams arī krievu valodā). 
5.  Blocmans W. A history of power in Europe. - Antwerpen, 1997 (darbs pieejams arī 

vācu valodā). 
6.  Carpenter, C. The Wars of the Roses: Politics and the Constitution in England, 

c.1437-1509. – Cambridge, 2002. 
7.  Kantorowicz E. The King’s Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology. 

- Princeton, 1957 (darbs pieejams arī vācu valodā). 
8.  Petit-Dutaillis C. The Feudal Monarchy in France and England: from the 10th to the 

13th Century. – New York; London, 1998.  
 

7. Viduslaiku sabiedr ības strukt ūra un t ās izp ēte 
 

 Kārtas un struktūras kā viduslaiku sabiedrības elementi, to izpētes svarīgums. 
Žoržs Dibī par trīsdaĜīgo sabiedrības modeli un tā pamatojumu Žerāra no Kambrē un 
Adalbero no Lionas darbos. Priekšstati par trīsdaĜīgo sabiedrības struktūru un tās 
sarežăītais formēšanās un attīstības ceĜš laikā no 11.-13. gadsimtam. Žoržs Dibī par 
sabiedrības trīsdaĜīgā modeĜa evolūciju no sociāla ideāla līdz kārtu monarhijas 
elementam.   
 
Literatūra: 
1.  Duby G. France in the Middle Ages, 987-1460: from Hugh Capet to Joan of Arc.- 

Cambridge, 1997 (repr). (darbs pieejams arī krievu valodā). 
2.  Gies F. And J. Daily Life in Medieval Times. – Hoo, 2005. 
3.  Goetz H.-W. Moderne Mediävistik. Stand und Perspektiven der 

Mittelalterforschung. - Darmstadt, 1999. 
4.  Le Goff J. Medieval Civilisation 400-1500. - Oxford, 1994 (darbs pieejams arī 

krievu valodā). 
5.  Prestage E. Chivalry: Its Historical Significance and Civilizing Influence. – 

London, 1996. 
6.  Дюби Ж. Трехчастная модель или Представления средневекового общества о 

себе самом. - Москва, 2000 (darbs pieejams arī vācu valodā). 
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7.  Ле Гофф Ж. Другое средневековье - Екатеринбург, 2000. - С. 58-62. 
 
 

8. Elites un tautas kult ūra kā medievistikas izp ētes 
objekts 

 
 Viduslaiku baznīca un kultūra. Kultūra un reliăija. Laicīgā kultūra. 
BruĦniecības kultūra, tās vērtības un simboli. Johana Heizingas ieguldījums 
bruĦniecības kultūras izpētē. Tautas kultūras savdabība. Svētki un spēle kā elites un 
tautas kultūras izpausmes formas. Elites un tautas kultūras saskarsmes un 
pretnostatījuma problēma. Ārona Gurēviča uzskati šajos jautājumos un to kritika, 
kritiėu argumenti.  
 
Literatūra: 
1.  Borst A. Medieval Worlds: Barbarians, Heretics and Artists. – Cambridge, 1991.  
2.  Gilomen H.-G. Volkskultur und Exempla-Forschung // Heinzle J. (Hg.) Modernes 

Mittelalter. Neue Bilder einer populären Epoche. - Frankfurt/M. und Leipzig, 1994, 
S. 165-208.  

3.  Goetz H.-W. Moderne Mediävistik. Stand und Perspektiven der 
Mittelalterforschung. - Darmstadt, 1999.  

4.  Huizinga J. The Waning of the Middle Ages: A Study of the Forms of Life, 
Thought and Art in France and the Netherlands in the XIVth and XVth centuries. – 
New York, 1954 (darbs pieejams arī krievu valodā). 

5.  Le Goff, J. The Medieval Imagination. - Chicago, London, 1988. 
6.  Mezger W. „Quem quaeritis - wen suchen ihr hie?“ Zur Dynamik der Volkskultur 

im Mittelalter am Beispiel des liturgischen Dramas // Heinzle J. (Hg.) Modernes 
Mittelalter. Neue Bilder einer populären Epoche. - Frankfurt/M. und Leipzig, 1994, 
S. 209-246.  

7.  Peters E., Simons W. P. The New Huizinga and the Old Middle Ages // Speculum. 
1999. Vol. 74: 587–620. 

8.  Даркевич В. П. Народная культура средневековья. - Москва, 1988. 
9.  Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. - Москва, 1981. 
10. Гуревич А. Я. Соотношение народной и ученой культур средневековья в 

зеркале церковных обрядов и священных предметов (Ракурс расхождения и 
ракурс взаимопроникновения) // Одиссей 1994. - С. 141-164. 

11. Ле Гофф Ж. Другое средневековье - Екатеринбург, 2000. - С. 135-168. 
 

9. Laiks un telpa k ā viduslaiku v ēstures kategorijas 
 

 Laika teoloăiskā dimensija un tās izpratne viduslaikos. Atšėirības starp 
“dabisko” (astronomisko) un “vēsturisko” (sociālo) laika izpratni viduslaikos. Laika 
mērīšanas un laika iedalījuma problēma, tās risinājumi. Mehānisko pulksteĦu 
izgudrošana un to ieviešanas sociālās sekas. Žaka Legofa baznīcas laika un tirgotāju 
laika konflikta koncepcija, tās pamatojums.  

Viduslaiku teocentriskais pasaules modelis. Makrokosms un mikrokosmi. 
Viduslaiku cilvēka priekšstati par telpu un tās struktūru. Fernāns Brodels par telpiskā 
faktora nozīmi Francijas viduslaiku vēsturē.   

 
Literatūra: 
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1.  Althoff G., Fried J., Geary P.J. (Eds.) Medieval Concepts of the Past. Ritual, 
Memory, Historiography. –  Cambridge, 2002. 

2.  Braudel F, The identity of France/ History and enviroment - London, 1989 (darbs 
pieejams arī krievu valodā ar nosaukumu: Бродель Ф. Что такое Франция? (1)/ 
Пространство и история. - Москва, 1986). 

3.  Borst A. Der Streit um den karolingischen Kalender. - Hannover, 2005 
4.  Borst A. Computus. Zeit und Zahl in der Geschichte Europas. – Berlin, 2004 
5.  Cook W. R., Herzman R. B. The Medieval World View: An Introduction. – 2nd ed. 

– New York, 2004.  
6.  Edson E.  Mapping Time and Space: How Medieval Mapmakers Viewed Their 

World. – London, 1997. 
7.  Kleinschmidt H. Understanding the Middle Ages: The Transformation of Ideas and 

Attitudes in the Medieval World. – Woodbridge, 2000. 
8.  Kupfer M. Symbolic Cartography in a Medieval Parish: From Spatialized Body to 

Painted Church at Saint-Aignan-sur-Cher // Speculum. 2000. Vol. 75: 615–667. 
9.  Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры, 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва, 1984. 
10. Ле Гофф Ж. Другое средневековье - Екатеринбург, 2000. - С. 36-57.  
11. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. - Москва, 1992. 
 

 
10. Viduslaiku v ēsture un sociolo ăija. Pētniecisk ās 

iespējas 
 

 Sociālās struktūras un to nozīme viduslaiku cilvēka dzīvē. Marginālās grupas, 
to stāvoklis un eksistences problēmas. 
 Ăimene kā viduslaiku sabiedrības sastāvdaĜa. Vecuma grupas. Bērns ăimenē. 
Filipa Arjesa teorija par attieksmi pret bērnu viduslaikos un tās neviennozīmīgais 
vērtējums. Dzimumu vēsture. Vīrietis un sieviete viduslaikos. Sievietes 
diskriminācija, tās teoloăiskais pamatojums. 

  
Literatūra: 
1.  Ariès P. Centuries of Childhood. A Social History of Family Life. - New York, 

1962 (darbs pieejams arī krievu un vācu valodā). 
2.  Boulding E. The Underside of History, Vol. 2. A View of Women Through Time. - 

London, 1992. 
3.  Duby G. Love and Marriage in the Middle Ages. - Chicago, 1994. 
4.  Bitel L. Women in Early Medieval Europe, 400-1100. – Cambridge, 2002. 
5.  Brooke C. The Medieval Idea of Marriage. – Oxford, 1994. 
6.  Kleinschmidt H. Understanding the Middle Ages: The Transformation of Ideas and 

Attitudes in the Medieval World. – Woodbridge, 2000.  
7.  McCall A. The Medieval Underworld. – New York, 1991. 
8.  Orme N. Medieval Children. – New Haven; London, 2001. 
9.  Powell E. Medieval Women. – Cambridge, 1997. 
10. Schnell R. The Discourse on Marriage in the Middle Ages // Speculum. - 1998. - 

Vol. 73. - P. 771–786. 
11. Hanawalt B. A. Medievalists and the Study of Childhood // Speculum. - 2002. - 

Vol. 77. – P.  440–460. 
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12. Rasmussen A. M. Gendered Knowledge and Eavesdropping in the Late-Medieval 
Minnerede // Speculum. - 2002. - Vol. 77. – P.  1168–1194. 

13. Бессмертный Ю. Л. Жизнь и смерть в средние века: Очерки 
демографической истории Франции. - Москва, 1991.  

14. Гис Ф. и Дж. Брак и семья в средние века. – Москва, 2002. 
 
 

 
11.“Exempla” viduslaiku v ēstures izp ētē 

 
“Exempla” kā viduslaiku literatūras paveids. “Exempla” kā specifisks 

viduslaiku vēstures avots. “Piemēru” forma un saturs. “Exempla” adresātu problēma. 
Viduslaiku cilvēka mentalitātes atspoguĜojums „piemēros”. Vēsturiskā informācijas 
raksturojums, tās apstrādāšanas un interpretācijas grūtības. Avotu ticamības problēma. 
Uzskatu atšėirības par “Exempla” izmantošanu medievistikā. 
 
Literatūra: 
1.  Gilomen H.-G. Volkskultur und Exempla-Forschung // Heinzle J. (Hg.) Modernes 

Mittelalter. Neue Bilder einer populären Epoche. - Frankfurt/M. und Leipzig, 1994, 
S. 165-208.  

2.  Lee B. S. “This is no fable”: Historical Residues in Two Medieval Exempla - 
Speculum. – Vol. 56. - 1981. - P. 728-760. 

3.   Van Engen J. The Christian Middle Ages as an Historiographical Problem // 
American Historical Review. - 91. - 1986. - P. 519-552. 

4.  Гуревич А. Я. Культура и общество средневековой Европы глазами 
современников (“Exempla” XIII века). - Москва, 1989.   
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1. Valsts varas formas jaunajos laikos. Izpētes problēmas. 
 

Agrās modernās valsts jēdziens.Kārtu valsts vieta un loma valstiskuma   
 attīstībā pārejas periodā no viduslaikiem uz jaunajiem laikiem. Absolūtisma ideāltēls 
 un viedokĜi historiogrāfij ā par tā saikni ar kārtu valsti. Ideja par varas duālismu valsts 
pārvaldē jauno laiku sākumā. 
    Absolūtisma nomaiĦa ar konstitucionālo monarhiju jeb karaĜa un  
parlamenta cīĦa par varu 17. gs. Anglijas revolucionāro notikumu galvenais saturs 
angĜu liberālo un neliberālo vēsturnieku  skatījumā, atšėirīgais konservatīvo  un 
lokālās vēstures pētnieku viedoklis.Jautājums par valsti un tās robežām ASV 
Neatkarības kara un Lielas Franču revolūcijas kontekstā. 
  Atšėirīgu valsts formu saglabāšanās Eiropā un Amerikā 19. gs pēdējā 
trešdaĜā un 20. gs sākumā. Šī  apstākĜa politizējošā ietekme vēstures zinātnē un izpētes 
problemātikā. Vācijā – «mazvācu» skola, «lielvācu» un katoliciskā skola, 
panăermāniskais virziens, sociāldemokrātiskais  virziens. Francija – monarhistiskais 
virziens, republikāniskais virziens,demokrātiskais virziens. Lielbritānija – koloniālās 
impērijas propagandas virziens. ASV iekšpolitiskās situācijas ietekme vēstures 
zinātnē. Mūsdienu vēstures zinātnes tendences valsts varas formu analīzē. 
 
 
Literatūra un avoti: 
1.Duchhardt H. Das Zeitalter des Absolutismus. – München, 1989., S. 36 – 38. 
2.Handbuch der europaischen Geschichte, Bd. 3: die Entstehung des neuzeitlichen 
Europa. – Stuttgart, 1985, S. 387 – 437. 
3.Koenigsberger H.G., Mosse L., Bowler G. Q. Europe in the Sixteenth Century. – 
London, New York, 1996, p. 266 – 300. 
Lehmann H. Zum Wandel des Absolutismusbegriffes in der Historiographie der BDR. 
– Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft, 1974, 1, S. 5 – 27. 
Rice E.F. The Foundation of Early Modern Europe. 1460 – 1559. – New York, 1970, 
p. 92 – 106. 
Люблинская А.Д. Франция при Ришелье. Французский абсолютизм в 1630 – 
1642 гг. Ленинград, 1982. 
Согрин В.В. , Зверева Г.И. Современная историография Великобритании. 
Москва,1991. 
Историография истории нового времени стран Европы и Америки. М.,1990. 
История США. Том 2.-  Москва, 1985.- (nodaĜa par historiogrāfiju). 
Германская история в новое и новейшее время. Том 1. 1970. 
F. Fischer. Griff nach der Weltmacht. Düsseldorff, 1961. 
В.Ю. Антюхина – Mосковченко. Третья республика во Франции. 1870-1918. 
Москва, 1986. 
История Франции. Т.2., Москва, 1973. 
Ерофеев Н.Ф. Очерки по истории Англии,1915 – 1917. Москва,1959. 
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2. Revolūcijas jaunajos un jaunākajos laikos: vēsturnieki par to raksturu 
un klasifikācijas  iespējām. 

 
 

Buržuāziskās revolūcijas koncepcija – marksistisko vēsturnieku izpratne par šo 
revolūciju cēloĦiem un saturu pēc 17. gs Anglijas revolūcijas un Lielās 
frančurevolūcijas piemēra. (Hills, Bargs, Mortons, Matjēzs, Sobuls). Krievu 
amerikānistu – marksistu atšėirīgie uzskati par 18. gs amerikāĦu revolūcijas būtību: 
«iekšreformācijas (kapitālistiskā) revolūcijas» koncepcijas rašanās PSRS 70. gados 
(Sogrins, Bolhovitinovs). Lielas daĜas marksistisko vēsturnieku  uzskatu maiĦa 90. 
gados. 
  Konservatīvās revolūcijas koncepcija – Anglijas 17. gs 40. gadu un 
ASV 18. gs revolūciju kā konservatīvu revolūciju (konservatīvā province pret centru, 
nacionālo un lokālo prioritāšu pretnostādījums Anglijā un konservatīvā tiesiski 
politiskā status quo revolūcija Amerikā) satura atšėirīgais traktējums Anglijā un 
Amerikā angĜu lokālās vēstures skolas (Everittss), konservatīvo vēsturnieku (Rassels) 
un ASV konsensuss vēstures skolas autoru darbos (Harcs, Burstins). Konservatīvās 
revolūcijas koncepcijas izpausmes 90. gadu krievu amerikānistu darbos 
(Bolhovitinovs). 
  Franču vēsturnieku Fr. Fjurē un D. Rišē darbs «Revolūcija» kā 
pagrieziena punkts Lielās Franču revolūcijas traktējumā. 
  Anglijas 17. gs 40. gadu notikumi kā «puritāĦu revolūcija» jeb reliăiski 
konstitucionāls konflikts 19.gs angĜu liberālo vēsturnieku ( Gardiners, Makkolejs) 
vērtējumā. Šīs koncepcijas daĜēja maiĦa un papildināšana ar sociāli ekonomisku 
saturu 20 gs liberālo vēsturnieku (Stouns) darbos. 90. gadu krievu vēsturnieku uzskatu 
daĜēja maiĦa «puritāĦu revolūcijas» virzienā. AngĜu neoliberāĜu uzskati par Anglijas 
revolūciju līdzīgais ASV vēsturnieku – progresistu (Birds, Parringtons) ASV 
Neatkarības  kara traktējums. 
  Franču vēsturnieka Ž. Godšo «Atlantiskās revolūcijas» teorija. 

Nostādnes vēstures literatūrā par 1918./19. gada vācu revolūcijas 
raksturu. 

Alternatīvu problēma. «Tešā ceĜa» koncepcija, tās kritika mūsdienu vācu vēsturnieku 
darbos. 
  Antitotalitārās revolūcijas Centrālājā un Austrumeiropā 20.gs 
80./90.gadu mijā: a) vēsturnieki par šo revolūciju cēloĦiem un raksturu; b) pārmainās 
reăionā – revolūcijas vai reformas; c) antitotalitārās revolūcijas reăionā – revolūciju 
teorijas bagātinātājas. 
 
 

3. Revolūcijas jaunajos un jaunākajos laikos: masu un elites loma 
vēsturnieku skatījumā. 

 
Elite un masas – terminu lietojums un izpratne 17. gs Anglijas, Lielās   

Franču revolūcijas 18.gs Amerikas revolūcijas šo valstu vēsturnieku skatījumā. 
  Franču vēsturnieku F. Fjurē un D. Rišē visu tautas kustību iedalījuma 
mēăinājums vadoties pēc masu vai elites vadošās lomas tajās. Fr. Fjurē, D. Rišē un 
MuĦjē uzskati par negatīvo plašo masu ( pilsētas zemākie slāĦi, zemnieku anti 
kapitālistiskā cīĦa) iesaistīšanās ietekmi elites veiksmīgi iesāktajā Lielajā Franču 
revolūcijā. ASV konsensuss skolas vēsturnieki par masu iesaistīšanās iemesliem un 
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sekām (terors) Lielajā Franču revolūcijā. Franču marksistu ( Matjēzs, Sobuls) un 
krievu vēsturnieku atšėirīgais vērtējums šajā jautājumā. 
  ASV konsensuss vēstures skolas autoru argumenti par ASV 
Neatkarības karu kā tipisku elites revolūciju un masu (fermeri, milicija) pasivitātes 
iemesliem un tās pozitīvajām sekām. 
  AngĜu konservatīvo un 19. gs liberālo vēsturnieku skaidrojumi par 
Anglijas 1688.g. «slaveno revolūciju» kā veiksmīgu elites revolūciju, tās 
pretnostatījums «Lielajam dumpim', masu (lauku džentrija, puritāĦi) un elites 
izvērtējums tajā, 20. gs liberālo angĜu vēsturnieku nedaudz atšėirīgais viedoklis šajos 
jautājumos. 
  Marksistisko vēsturnieku uzskati par masu lomu amerikāĦu revolūcijā 
un īpašā uzmanība galējo sektantu darbībai Anglijas revolūcijā. 
  Vēsturnieki par 1919./19. gada vācu revolūciju kā tautas kustību. Vācu 
vēsturnieka E. Kolba  izvirzītā «iestigušās revolūcijas «  koncepcija. Pētījumi par 
padomēm, to lomas novērtējums.VSDP vadības darbības analīze. H. Vinklera darbos. 
  Plašu tautas masu, neformālo masu organizāciju un masu uzstāšanās  
loma antitotalitārajās revolūcijās Centrālajā un Austrumeiropā 20.gs 80./90. gadu 
mijā. 
 
 
Literatūra un avoti 2. un 3. jautājumam. 
Daniel I. Boorstin. The Americans colonial experience (pēdējā nodaĜa). (Darbs tulkots 
arī krieviski). 
Louis Hartz. Liberal tradition in America. 1983. (II nodaĜa).(Darbs tulkots arī 
krieviski). 
Kolbs E. Veimāras republika. – Rīga, 1997. 
Согрин В.В., Зверева Г.И. Современная историография Великобритании. 
Москва,1991. 
Креленко Н.С. «Пуританская революция» и английская общественная мысль 17 
– 19 вв. Москва, 1990. 
Болховитинов Н.Н. Советская американистика на перепутье.// Вопросы 
истории.1991. Н.7.,8. 
Соколова М.Н. Современная французская историография. Москва,1979. 
Барг А.А. Великая английская революция в портретах  ее деятелей. 
Москва,1991. (стр. 30 – 51) 
Болховитинов H.Н. США: проблемы истории и современная историография. 
Москва, 1980. 
Согрин в.В. Мифы и реальность американской истории. Москва, 1986. 
Aleksander Smoler: Die samten Kontrrevolutio. In Transe 7,8  / 1994. S.149 – 170. 
Winkler, H. A. Der lange Weg nach Westen
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4. Politiskie režīmi 20. gadsimtā. Izpētes problēmas. 

 
  Vēsturnieki par antidemokrātisko režīmu formām Eiropā starpkaru periodā. 
Totalitārie režīmi Vācijā un PSRS, to salīdzinošs novērtējums. Diskusijas vēsturnieku 
vidū par varas raksturu “trešajā reihā” un nacistu režīma iezīmēm (cik “moderns” bija 
nacionālsociālisms). Hitlera un Musolīni režīmu kopīgās un atšėirīgās iezīmes 
(galvenās nostādnes vēstures literatūrā). 
 Autoritāro režīmu definīcijas problēma. Autoritāro režīmu vieta moderno 
diktatūru spektrā. Autoritāro režīmu būtība un savdabība vēsturnieku (K. Brahers, H. 
U. Tāmers u. c.) skatījumā. Autoritārie režīmi: demokrātijas krīzes izpausme, 
nepilnveidots totalitārisms, atšėirīgs valsts varas veids un forma? Jaunākie pētījumi 
par K. UlmaĦa autoritāro režīmu. 
 Kreisie  totalitārie režīmi Centrālajā un Austrumeiropā pēc Otrā pasaules kara 
to izpētes pamatproblēmas: a) kreisie režīmi – totalitārisms vai autoritārisms? b) 
viedokĜi par kreiso režīmu periodizāciju, to būtība. c) teorija par diviem periodiem 
kreiso totalitāro režīmu ietvaros. 
 Britu historiogrāfija par vispārējās labklājības valsts iezīmēm Anglijā. Pirmās 
pēckara leiboristu valdības (1945. – 1951.) reformas un to vērtējums. Šėiru loma 
Anglijas vēsturē. A. Marvika teorija par šėirām Anglijas sabiedrībā. 
 Demokrātijas un demokratizācijas izpētes problēmas pēc Otrā pasaules kara. 
Demokratizācijas „trešais vilnis” kopš 20. gadsimta 70. gadiem. Dedemokratizācijas 
problēma.    
Literatūra: 
1. Bracher K. Die Krise Europas  seit 1917.- Fr. a M. 1993. 
2. Hildebrand K. Das Dritte Reich. Muenchen, 1987. 
3. Handbuch der europaischen Geschichte. – Stuttgart, 1992. 
4. Autoritare Regime in Ostmittel- and Suedosteuropa 1919-1944.- 1919 – 1944. – 
Paderborn, 1995. 
5. Stranga A. LSDSP un 1934. g. 15. maija valsts apvērsums. Demokrātijas likteĦi 
Latvijā. Rīga, 1997. 
6. Kārlim Ulmanim - 120. Rīga, 1998. 
7. Zur Aktualitat von Totalitarismus und modernisierungstheorie//Osteuropa 1998, Nr. 
11/12. S. 1202 – 1203. 
8. Osteuropaforschung im Umbruch. Osteuropa, 1998. Nr. 8/9, S. 759 – 841 
9. Assen Ignatow. Osteuropaforschung, Osteuropa 1997/ 10/11, 1099 – 1115 
10. Marvick, A. The  Сlass in the Twentieth century. Brighton, 1986. 
11. Childs, D. Britain find 1945. A Political History. London, 1992. 
12. Tilly, Ch. Democracy.-Cambridge, New York.-2007 
13. Huntington, S. The Third Wave: Democratisation in the Late Twentieth Century.-
London, 1991.  
14. Paxton, R. Anatomie des Faschismus.- Muenchen, 2006.  
15. Payne, St. A History of Fascism 1914-1948. London, 2002.  
16. Davies, N. Europe. A History.-London, 1996 
17. Besier, G. Das Europa der Diktaturen.- Muenchen, 2006. 
18. Džads, T. Pēc kara. Eiropas vēsture pēc 1945. gada.-Rīga, 2007.  
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5. Pirmā un Otrā pasaules kara historiogrāfija. 
 

Pirmā pasaules kara historiogrāfijas veidošanās Veimāras republikā: 
diplomātisko dokumentu publikācijas, memuāru literatūra, pirmie pētījumi. Galvenās 
vācu vēsturnieku pārstāvētās koncepcijas. Tēze par Vācijas nelīdzdalību kara 
izraisīšanā. Šlīfena plāna glorificēšana. Leăenda par “dunča dūrienu” mugurā. Ideja 
par diviem ăeniāliem karavadoĦiem. 

  Pirmā pasaules kara vēstures pētniecība VFR. G. Rittera 
uzskati. F. Fišera darbi. Strīdi vācu vēsturnieku vidū sakarā ar F. Fišera pētījumu 
rezultātiem. Jaunākie vācu vēsturnieku darbi par Pirmo pasaules karu. 

 Vācu vēsturnieki par Otrā pasaules kara izcelšanos. Attieksme pret V. 
Hofera tēzi. H. Ā. Jakobsena koncepcija. “Vēsturnieku strīda” laikā skartās Otrā 
pasaules kara vēstures problēmas. 

  Britu historiogrāfija par nomierināšanas politiku (appeasement 
policy). Ortodoksālā un revizionistiskā skola. L. Nemīrs, R. Litons-Vatsons, J. Vīlers-
Benets par Lielbritānijas 30. gadu ārpolitikas stratēăiju. A.Dž. Teilors, 
D.Vati,Telfords Teibers par N. Čemberlena ārpolitiku. 

  ASV neitralitātes politikas analīze vēstures literatūrā. ASV 
iesaistīšanās II pasaules karā: diskusijas vēstures literatūrā. ASV un “aukstā kara” 
pirmsākumu problēma II pasaules kara laikā. 

 
Literatūra: 
1.Der Zweite Weltkrieg. – München, 1989. 
2.Deist W. u. c. Ursachen und Voransetzungen des Zweiten Weltkrieges. – Frankfurt 
a.M. , 1989. 
3. Вторая миpовая война. Дискуссии. Основные тенденции. Москва, 1997. 
4. Tuchman, B. W. August 1914.-London, 1996.  
5. Nemier, L. Diplomatic Prelude. 1938 – 1939. London. 1948. 
6. Wheeler-Beneton,  J. Munich – Prologe to tragedy. London, 1948. 
7. Taylor,  A. J. The Origins of the Second World War. London, 1961. 
8. Taylor, T. Munich. The Price of Peace. New York, 1979. 
10. Kennedy, P. The Relations Behind Diplomacy. Glasgow, 1981. 
11.Interpretations of American history: Pattern and perspectives/ Ed. by Gerald N. 
Grobb. – N.Y., London, 1987. 
12.Dallek R. Franklin D. Roosevelt and American foreign policy, 1932 – 1945. New 
York, 1981 
13. Heinrichs, W. The Treshold of War: Franklin D. Roosevelt and America’s Entry 
into World War II.-New York, 1990.  
14. Davies, N. No Simple Victory: World War in Europe1939-1945.-New York, 
2007.  
15. Der Zweite Weltkrieg in Europe.-Paderborn, 2007.  
 

6. Lielvalstu ārpolitikas kontinuitātes problēma 20. gadsimtā. 
 

        ASV gadsimtu mijas ārpolitikas rakstura analīze: strīdi par XX 
gadsimta“impēriskās” ārpolitikas izcelsmi. “Aukstais karš”: vai likumsakarība ASV 
ārpolitikā. “Aukstā kara”  ăenēzes un atbildības problēma. ASV politikas Klusā 
okeāna reăiona analīze. ASV politikas LatīĦamerikā evolūcijas analīze: kritika un 
kontrkritika. Pasaule pēc „aukstā kara” beigām; galvenās starptauosko attiecību 
koncpecijas, galvenās problēmas un konflikti.  
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                 Britu historiogrāfija par Anglijas ārpolitikas pamatproblēmām pēc Otrā 
pasaules kara (ASV un Lielbritānijas īpašās  attiecības, Lielbritānija un Britu 
Sadraudzība, Lielbritānija un integrētā Rietumeiropa u. c.) 
                  Vācijas ārpolitika pēc nacistu nākšanas pie varas: kontinuitāte un 
diskontinuitāte. “Kontinuitātes problēmas” risinājums vācu vēsturnieku darbos. V. 
Mihalkas un G. Nīdharta uzskati. B. Vendts par tradicionālas vācu spēka politikas un 
Hitlera ārpolitikas atšėirību. Kurss uz kara sagatavošanu. Nacistu ārpolitikas 
pamatprincips”uzvara vai bojā eja”. 
 
Literatūra: 
1.Gediss, Dž. Aukstais karš.-Rīga, 2007. 
2.Kisindžers, H. Diplomātija.-Rīga, 2001.   
3.Albright, M. Madam Secretary.-London, 2004 
4.Bernecker, W. Europa zwischen der Weltkriegen.-Stuttgart, 2002. 
5.Bush, G, Scowcrot, B. A World Trandformed.-New York, 1998.  
6.Gaddis J. L. The United States and the Origins of the Cold War. New York, 1972. 
7.Hughes – Wilson, J. A Brief Histiry of the Cold War.-London, 2006 
8. Interpretations of American history: Patterns and perspectives/ Ed. by Gerald N. 
Grobb. – New York,  London, 1987. 
9. Kissinger, H. Does America Need a Foreign Policy.-New York, 2001. 
10.LaFeber W. America, Russia and the Cold War. – New York, 1991. 
11. Lloyd, T.O. Empire to Welfare state. English History 1902 – 1967. Oxford, 1968. 
12. McWilliam W, Piotrowsky, H. The World since 1945: A History of  International 
Relations .-London, 2005 
13.Monsergh, N. The Commonwealth Experience. London, 1982. 
14.Nye, J. S. Understanding International Conflicts: Introduction to Theory and 
History.-New York, 2007 
15. Niedhart, G. Internationale Beziehungen 1917 – 1947. – Munchen, 1981. 
16.Porter, B.  Britain, Europe and the World. 18450 – 1986. London.,1987. 
17. Wendt B. J. Großdeutschland. München, 1989. 
18. Williams W. Americans in the Changing World. – New York, 1978. 
19. Шлезингер А.М. Циклы американской истории. – Москва,1993. 

 
7.Sociālās un ekonomiskās reformas 20.gs. 

 
Vēsturnieki par reformu procesiem Rietumeiropas lielvalstu un ASV  

iekšpolitikā 20.gs sākumā. Problēmas: industriālās sabiedrības ăenēze un evolūcija; 
rūpniecības apvērsuma noslēgums, tehnikas attīstība, tās īpašuma problēmas un tā 
sekas; kapitālu uzkrāšanās; monopolapvienību politikas iespaids. reformu 
nepieciešamība, tās izpausmes dažādās valstīs. Galvenie virzieni: ASV – ekonomika, 
ārpolitika; Lielbritānija – valsts pārvalde, ārpolitika; Francija: sociālās problēmas; 
Vācija – sociālās problēmas, ārpolitika. 
  ASV progresisma un ”jaunā kursa” būtība: viedokĜi historiogrāfij ā. 
Sociālo spēku intereses reformu ietvaros. Sociālo reformu mērėu un uzdevumu 
interpretācija historiogrāfij ā. Reformu periodu vieta ASV vēsturē: lūzums vai 
likumsakarība. 
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Literatūra un avoti: 
1.Cohen, L. Making a New Deal: Industrial Workers in Chicago.-Cambridge, New 
York, 1990.  
2.Grenville, J. A. S. A History of the World in the 20th Century.- Harward University, 
2000.  
3.Harold , J. Europe Reborn!  A History.-London, 2003 
4.Interpretations of American history: Patterns and perspectives/ Ed. by Gerald N. 
Grobb. –N. Y., London, 1987. 
5.Link, A. S. Progressivism.-Illinois, 1983 
6.The National Experience. A. History of the United States. 1993. (22. – 23. nod.) Arī 
citi izdevumi par ASV vēsturi šajā problemātikā. 
7.Perry, M. The Prisoners of Want: The Experience and Protest of the Unemployed in 
France, 1921-1945.-Aldershot, 2007 
8.Reidegeld, E. Staatliche Sozialpolitik in Deutschland: historische Entwicklung und 
theorhetische Analyse von der Urspruengen bis 1918.-Opladen, 1996. 
9.Schlesinger A. M. The Crisis of the old order; The Coming of the new deal; the  
Politics of upheaval. New York, 1958 – 1960. 
10.Siemann, W. Gesellschaft im Aufbruch: Deutshland 1849-1971.-Frankfurt/M.-
1990 
11. Zinn, H. A Peoples History of the United States.-New York, 1980.  
12.Сборник документов по истории нового времени. Экономическое развитие и  
внуктренная полотика стран Европы и Америки. 1870 – 1914. Москва, 1989. 
13.История США. Том второй. 1877 – 1918. Москва,1985.(12., 13. nodaĜa, 
historiogrāfija). 
14. Антюхина – Московченко, В.И. Третья республика во Франции. 1870 – 
1918.- Москва,1986. 
15.Историография истории нового времени стран Европы и Америки. 
Москва,1990. 
16. Шлезингер А. М. Циклы американской истории. Москва,1993. 
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Etnoloăijas kā zinātnes raksturojums: mērėis, izpētes priekšmets, metodes un jēdzieni.  
 
 

Etnoloăijas izpētes priekšmets, uzdevumi, mērėi. Antropoloăija, etnoloăija un 
etnogrāfija – jēdzienu lietojums un nozīme dažādās nacionālajās tradīcijās. Etnoloăijas 
robeždisciplīnas un apakšnozares, to raksturojums: etnopsiholoăija, etnosocioloăija, 
etnoarheoloăija, etnomuzikoloăija, etniskā antropoloăija, paleoetnogrāfija, etnobotānika, 
etnozooloăija, etniskā demogrāfija u.c. 

Etnoloăijas zinātnes avoti un metodes (lauku ekspedīcija, novērošana, intervija, aptauja, 
kartografēšana, reliktu metode, strukturāli funkcionālā metode, vēsturiski salīdzinošā 
metode, tipoloăiskā metode, komponentā analīze u.c.).  
 Etniskās kultūras, etniskās identitātes, etnosa jēdziens. Etnisko kopību tipoloăija. 
Pasaules tautu klasifikācijas principi: ăeogrāfiskais, lingvistiskais, antropoloăiskais. 
Saimniecisko kultūru tipoloăiskā daudzveidība. Vēsturiski etnogrāfiskā apgabala jēdziens. 

Etniskās kultūras starptautiskā un nacionālā aizsardzība. 

 
Barnard A. History and Theory in Anthropology. – Cambridge University Press, 2000. 
Barnard A., Spencer J. (eds.). Enciklopedia of Social and Cultural Anthropology. London; New 
York: Routledge, 2002 (repr. 2006). 
Barret S. Anthropology: A Student’s Guide to Theory and Method. – Toronto, 1996. 
Barth F. Introduction //Ethnic groups and boundaries. - Oslo, 1969. 
Eriksen T.H. What is anthropology? London; Ann Arbor, MI: Pluto Press, 2004. 
Fischer H. “Volkerkunde’, “Ethnographie”, “Ethnologie” (Kritische kontrolle der fruhesten Belege) 

// Zeitcshrift fur Ethnologie – Braunschweig, 1970. – Bd.95, H. 2. 
Glazer N., Moynihan D.P. Introduction // Ethnicity: Theory and experience. - Cambridge, 1975. 
Kwan K.M. Ethnic Stratification: A comparative approach. - N.Y., 1965. 
Metcalf P. Anthropology: The Basics. London, New-York: Routledge, 2005. 
Schmidt W. The Culture Historical Method of Ethnology: The Scientific Approach to the Racial 

Question (translated by S.A.Sieber). – N.Y.: Fortuny’s, 1939. /1937/. 
Weber-Kellermann I., Bimmer A. Einfuhrung in die Volkskunde // Europaische Ethnologie. Eine 

Wissenschaftsgeschichte. 1985. 
Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. - Москва, 1973. - С. 10-153. 
Гумилев Л.Н. О термине «этнос» // Докл. Отд-ний и комис. Геогр. о-ва СССР. - Л., 1967. 
Крюков М.В. Этнос и субэтнос // Расы и народы. - Москва, 1988. Вып. 18. 
Свод этнографических понятий и терминов. Этнография и смежные дисциплины. 
Этнографические субдисциплины. Школы и направления. - Москва, 1988. – С. 114-203. 
Этнос и этносоциальный организм // Вест. АН СССР. - 1970. № 8. 

 

 



 87

 

 

 

Etnoloăijas zinātnes attīstība. 

Etnogrāfiskā materiāla uzkrāšanas aizsākumi. Viduslaiku priekšstati par etnisko 
daudzveidību, dažādu tautu etnoăenēzi un materiālās un garīgās kultūras īpatnībām. 

Etnoloăijas zinātne jauno laiku sākumā. Etnoloăijas zinātnes teorētiskā attīstība 19.gs. 
vidū. Zinātnes skolas un virzieni: mitoloăiskā skola, evolucionisms, migrācijas teorija, 
difuzionisms, kultūras loku teorija, marksisms, strukturālisms, funkcionālisms, somu skola, 
Leidenes skola, Amsterdamas skola, freidisms, amerikāĦu vēsturiskā skola, amerikāĦu 
etnopsiholoăiskā skola. Postmodernisms un postmodernā antropoloăija. 

 Skandināvu etnoloăijas attīstības posmi, to raksturojums. 

 
 
Barnard A. History and Theory in Anthropology. – Cambridge University Press, 
2000. 
Barret S. Anthropology: A Student’s Guide to Theory and Method. – Toronto, 1996. 
Clifford J., G.E.Marcus (eds.) Writing Culture: The Poetics of Ethnography. – 
Berkley: University  of California Press, 1986. 
Denzin N.K. Interpretive Ethnography: Ethnographic practices for the 21st Century. – 
Thousand Oak, CA: Sage Publication, 1997. 
Eriksen T.H., Nielsen F.S. History of anthropology. London; Sterling, Virginia: Pluto 
Press, 2001. 
Handbook of social and cultural anthropology. - Chicago, 1973. 
Layton R. An Introduction to Theory in Athropology. – Cambridge, 1997. 
Stagl J. Kulturanthropologie und Gesellschaft. - Munchen, 1974. 
Stocking G.W. Race, Culture, and Evolution: Essays in the History of Anthropology. – 
N.Y.: The Free Press, 1968. 
Аверкиева Ю.П. История теоретической мысли в американской этнографии. - 
М., 1979. 
Свод этнографических понятий и терминов. Этнография и смежные 
дисциплины. Этнографические субдисциплины. Школы и направления. - 
Москва,1988. – С. 114-203. 
Токарев С.А. История русской этнографии. - Москва, 1966. 
Токарев С.А. История зарубежной этнографии. - Москва, 1978. 
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Etnoloăijas zinātne Latvij ā: attīstības posmi un izpētes virzieni. 
 
 
Latvijas etnoloăijas attīstība līdz 19.gs. vidum - etnogrāfiskā materiāla uzkrāšanās. 

Pirmie rakstītie avoti par iedzīvotājiem Latvijas teritorijā, hronikas, Baltijas vācu mācītāju 
sniegtās ziĦas un ceĜotāju apraksti. J.Kr.Broces ieguldījums Latvijas kultūras izpētē. 18.gs. 
apgaismotāju un publicistu devums latviešu kultūras izpētē. Latviešu literārās biedrības 
(Latviešu draugu biedrības) darbība folkloras materiālu vākšanā un publicēšanā 
(A.Bīlenšteins). 
 Etnoloăijas zinātnes izveidošanās (19.gs. vidus – 1940.gads). Rīgas Latviešu 
biedrības Zinību komisijas darbība etnogrāfijas jomā. Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas 
muzeja izveide un attīstība. PieminekĜu valdes etnogrāfiskās ekspedīcijas. Teorētiskie 
virzieni etnoloăijā Latvijā (1920.-1940.g.): mitoloăiskā skola un migrācijas teorija. 
 Latvijas etnoloăijas attīstība pēc II pasaules kara - sistemātiska etnogrāfiskā 
materiāla vākšana, apkopošana un analīze. Etnoloăisko pētījumu problemātika – Latvijas 
kultūrvēsturisko apgabalu materiālās un garīgās kultūras izpēte etniskās vēstures kontekstā. 

Etnoloăisko avotu krātuves un pētniecības centri Latvijā. Etnoloăijas avoti Latvijas 
etniskās vēstures, iedzīvotāju materiālās un garīgās kultūras izpētei ārpus Latvijas. 
 
 
Bielenstein A. Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache in der 
Gegenwart und im 13 Jahrhundert / Mit einem Atlas von 7 Blattern-St.Petersburg, 1892. 
BīlenšteinsA. Latviešu koka celtnes un iedzīves priekšmeti. - I daĜa. Latviešu koka celtnes. –Rīga, 
2001. 
Cimermanis S. Vēstures institūts un etnogrāfija // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. – Rīga, 1995. – 
Nr. 4. 
Latviešu etnogrāfija. – Rīga, 1969. 
Johansons A. Latvijas kultūras vēsture 1710.-1800. - Daugava, 1975. 
Ėīlis R. Sociālā atmiĦa un nacionālā identitāte Latvijā / AtmiĦa un vēsture no antropoloăijas līdz 
psiholoăijai / Sast. R.Ėīlis. – Rīga, 1998. 
Lībieši / Sast.K.Boiko. - Rīga, 1994. 
Strods H. Vidzemes etnogrāfijas avotu un pētījumu apskats // Arheoloăija un Etnogrāfija. – Nr. 5. – 
Rīga, 1963. 
Strods H. Latviešu padomju etnogrāfija 25 gados (1940.-1965.) // Arheoloăija un Etnogrāfija. – Nr. 
8. – Rīga, 1968. 
Šmits P. Pārskats par jaunākiem rakstiem Latvijas senatnes pētīšanā//Rīgas Latviešu biedrības Zinību 
komisijas Rakstu krājums. – XVIII – Rīga, 1926. 
Ванага Л. Первые этнографические экспедиции в Латвии: Изучение ливов и криевиней// 
Latvijas ZA Vēstis. – 1992. - Nr. 11. 
Цимерманис С. Против культуртрегерской концепции в этнографических публикациях 
Августа Биленштйна // Известия АН ЛатвССР. – 1971. - № 10. 
Земзаре Д.Э. Общество любитилей естествознания, антропологии и этнографии и развитие 
латышской этнографической науки // КСИЭ. - № 12 – Москва, 1950. - C. 55-58. 
Погодин А.Л. Очерки развития латышской этнографии за последние пятнадцать лет. -
Петербург, 1904. 
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Vēsturiski etnogrāfiskie apgabali Baltijā. 
  
 

Vēsturiski etnogrāfiskā apgabala jēdziens, izveidošanās priekšnosacījumi un 
attīstības posmi Baltijā. Vēsturiski etnogrāfiskā apgabala izpētes avoti. 

Vēsturiski etnogrāfiskie apgabali Latvijā (Kurzeme, Latgale, Vidzeme, Zemgale, 
Augšzeme): iedzīvotāju etniskā sastāva, materiālās un garīgās kultūras, saimnieciskās 
darbības raksturojums 19.gs. otrajā pusē / 20.gs.sākumā. Novadnieciskā apziĦa. 

Latviešu un kaimiĦu tautu kultūrvēsturiskie sakari; virzieni un intensitāte. 
Iedzīvotāju pārceĜošana, tās loma iedzīvotāju etniskā sastāva veidošanā un kultūrvēsturiskās 
vides attīstībā. 

Lībiešu kultūra Latvijā. Valsts aizsargājamā kultūrvēsturiskā teritorija “Lībiešu 
krasts”. 

Etnisko minoritāšu kultūra un etniskās situācijas raksturojums mūsdienu Latvijā.  
 
 
Alsupe A. Audēji Vidzemē 19.gadsmita otrajā pusē un 20.gadsimta sākumā. –Rīga, 1982. 
Apine I., Volkovs V. Slāvi Latvijā (etniskās vēstures apcerējumi). Rīga, 1998. 
Cimermanis S. Laukstrādnieku dzīvesveids Kurzemē un Zemgalē 19.gs. otrajā pusē. – Rīga, 
1959. 
Cimermanis S. Latviešu tautas dzīves pieminekĜi; celtnes un to iekārta. – Rīga, 1969. 
Cimermanis S. Lībiešu etniskās situācijas izzināšana un viĦu iespējamā nākotne // 
Latvijas ZA Vēstis. – 1994. - Nr. 11/12. 
Cimermanis S. Daži apăērba vēstures izzināšanai izmantojami 19.gadsimtā rakstīti 
avoti // Līvli. – 1998. – aprīlis - jūlijs. 
Cimermanis S. Par vēsturiski etnogrāfiskajiem apgabaliem // Latvijas zemju robežas 
1000 gados. – Rīga, 1999. – 34. – 54. lpp. 
Cimermanis S. Soziale und ethnische Faktoren in der lettischen Volksarhitektur 
wahrend der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts und im 19. Jahrhundert // Jahrbuch 
fur Volkskunde und Kulturgeschichte. Berlin, 1989. – Bd. 32. 
Cimermanis S. Zveja un zvejnieki Latvijā 19.gs. – Rīga, 1998. 
Dribins L., Spārītis O. Vācieši Latvijā. Rīga, 2000. 
Dribins L. Ebreji Latvijā. Rīga, 2002. 
Dumpe L. Lopkopība Latvijā 19.gs. – 20.gs. sāk. – Rīga, 1985. 
Dumpe L. Piensaimniecība: piena produkti un piena ēdieni. – Rīga, 1998. 
Dumpe L. Alus tradīcijas Latvijā. – Rīga, 2001. 
KrastiĦa A. Zemnieku dzīvojamās ēkas Vidzemē klaušu saimniecības sairšanas un 

kapitālisma nostiprināšanās laikā. – Rīga, 1959. 
Latviešu etnogrāfija. – Rīga, 1969. 
Latviešu tautas tērps. 1., 2.sēj. – Rīga, 1997. - 1998. 
Latviešu tradicionālā virtuve. Sast. S. Stinkule. Latvijas Nacionālā Vēstures muzeja Raksti 
Nr. 13. Antropoloăija, etnogrāfija, faleristika, vēsture. Rīga, 2007. 
Leinasare I. Zemkopība un zemkopības darbarīki Latvijā klaušu saimniecības sairuma laikā. 

– Rīga, 1962. 
Lībieši / Sast. Boiko К. – Rīga, 1994. 
Mežs I. Latvieši Latvijā: etnodemogrāfisks apskats. – Rīga, 1994. 
Nacionālās un etniskās grupas Latvijā. – Rīga, 1996. 
Olupe E. Latviešu gadskārtu ierašas. – Rīga, 1992.  
SēĜi un Sēlija.  The Selonians and Selonia. Rīga, 2005. 
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Sīlis E. Valsts īpaši aizsargājamā kultūrvēsturiskā teritorija “Lībiešu krasts” (Livod randa) // 
Latvijas ZA Vēstis. – 1994. – Nr. 11/12. 
Slava M. Latviešu tautas tērpi. – Rīga, 1966. 
Strods H. Latgales etniskās vēstures pētījumi un avoti. – Rīga, 1989. 
Историко-этнографический атласс народов Прибалтики: Земледелие. – Вилнюс, 
1985. 
Историко-этнографический атласс народов Прибалтики: Одежда. – Рига, 1986. 
Вопросы этнической истории народов Прибалтики по данным археологии, 
этнографии и антропологии . Под. ред. С.А.Таракановой и Л.Н.Терентьевой – Тр. 
Прибалтийской объединенной комплексной экспедиции. – Москва, 1959. Т. 1 – 580 с. 
Заварина А. Русское население Восточной Латвии во второй половине Х/Х – начале 
ХХ века: Историко-этнографический очерк. – Рига, 1986. 
 

____________________ 

 

*  Literatūras sarakstā norādītas tikai svarīgākās orientējošās publikācijas. Pilnīgāku 
un detalizētu literatūras uzskaitījumu par dažādām tēmu kopām, bibliogrāfijas 
rādītājus un publikāciju vērtējumus var atrast nosaukto monogrāfiju, kolektīvo 
pētījumu, rakstu un rakstu krājumu attiecīgajos rādītājos. 
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1.Vēsturiskās apziĦas tapšana Senajā Grieėij ā. 
 
 
Protovēsturiskās apziĦas elementi Homēra eposos. Mitoloăiskās domāšanas 
pārvarēšana un zinātniski loăiskās domāšanas sākumi. Pasaules, cilvēka un 
sabiedrības rašanās un attīstības vēsturiskais skaidrojums pirmo domātāju darbos. 
Logogrāfi. Tematika. Avoti. Uzskati par vēstures rakstīšanu. Vēsturiskās patiesības 
jautājums un autorība. 

 
2.Grieėu klasiskā laikmeta historiogrāfija. 

 
Hērodots un Tukidīds –divas vēstures rakstīšanas koncepcijas. Tēmas izvēle un 
problēmas izvirzīšana. Lokālās vēstures un notikumu vēstures rakstīšanas princips. 
Avoti un to verifikācija. Hronoloăijas un datēšanas jautājums. Cēlonības un vēstures 
virzītājspēki; racionālais un irracionālais Hērodota un Tukidīda darbos. 
Mākslinieciskuma jautājums. Uzskati par vēstures praktisko nozīmi. 

 
3.Helēnisma un Senās Romas historiogrāfijas iezīmes. 

 
Pasaules vēstures idejas rašanās helēnisma laikmetā, tās iemiesojums Polībija darbā. 
Ăeogrāfiskā faktora un vēsturiskās vides nozīmes atzīšana vēsturiskasjo notikumos un 
personības formēšanās procesā.  
Romiešu historiogrāfijas hgalvenās iezīmes. Annālsiti. Hronoloăiskais princips 
vēstures rakstīšanā. Tits Līvijs – nacionālās vēstures pamatlicējs. Tikumības krišanas 
koncepcija. (Sallustijs, Tits Līvijs). Tacits un imperatoru vēsture. 

 
Avoti un literat ūra 1.-3. jautājumam. 
Avoti: 
1.Геродот. История в 9-ти книгах.-Ленинград,1972. 
2.Фукидид. История. Ленинград,1981. 
3.Полибий. Всеобщая история. С.-Петербург,1994. 
4.Тит Ливий. История рима от основания города.- Москва,1989. 
5.Гай Саллюстий Крисп. Сочинения.- Москва,1981. 
Literatūra: 
1.Античная литература.- Москва,1986. 
2.Историческая проза в античности// История античностию 
3.Шапиро А.Л. с древнейших времен до 18 века.- Ленинград,1982. 
4.Мурзаев С.Б. Полибий.- Москва,1986. 
5.Mellor R. Tacitus. New York, London, 1993. 
6.Кузнецов Т.И.,Миллер Т.А. Античная  эпическая историография. Геродот. Тит 
Ливий.- Москва,1984 
7.Фролов Э.Д. Факел Прометея.- Ленинград,1981. 
8.Немировский А.И. Рождение Клио. У истоков исторической мысли.-
Воронеж,1986. 
9.Источниковедение Древней Греции.Эпоха эллинизма.- Москва,1982. 
10.Wallbank F. W. Historical Commentary of Polybius.-Oxford, 1954.-Vol. I 
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4.Grieėu polisas problēma historiogrāfij ā. 
 

Polisas definēšanas problēma: caur teritoriju, valstiskumu, pilsonību utt. Polisa grieėu 
avotu tekstos. Polisa mūsdienu interpretācijās: pieejas un viedokĜi. Polisas dažādi 
aspekti: politiskais, sociālais, reliăiskais, ekonomiskais utt.  
 

Literat ūra. 
 
      M. Hansen. An Introduction to the Ancient Greek City – State. Oxford, 2006. 
      The Development of the Polis in Ancient Greece / L. G. Mitchell, P. J. Rhodes  (    
      Eds ). London, 1997.  
      Polis and City – State. An Ancient Concept and its Modern Equivalent.   
      Symposion, January 9, 1998. / M. Hansen  ( Ed. ). Copenhagen, 1998. 
      W. Dahlheim. Die Antike. Stuttgart, 1996. 
      N. Hammond. A History of Greece. Oxford,1986. 
      A. Powell. The Greek World. New York, 1995. 
      Э.Фролов. Рождение греческого полиса. Ленинград,1988. 
      Г.Кошеленко. Древнегреческий полис //Античная Греция, Т.1., Москва,1983,  
       с.9-36. 
       Г.Кошеленко. Греческий полис и проблемы развития экономики //Античная                  

Греция, Т.1., Москва,1983., с. 217-246. 
        
       . 

5.Polisas krīzes jautājums historiogrāfij ā. 
 
Polisas krīzes pazīmes grieėu avotos. Polisas krīzes būtība mūsdienu historiogrāfij ā.. 
Polisas krīzes aspekti: politiskais, reliăiskais, ekonomiskais, sociālais. Polisas krīzes 
cēloĦu meklējumi mūsdienu pētniecībā. 
 
Literat ūra. 
 
1.N.Hammond. A History of Greece. Oxford,1986. 
2. Hellenische Poleis ( Krise – Wandlung – Wirkung ). / Welskopf E. Ch. ( Hrsg.). 
Bd. I – IV. Berlin, 1974 
      3.M.Austin, P.Vidal-Naquet. Economic and Social History of Ancient Greece.  
       L.,1977 
4.W. Dahlheim. Die Antike. Stuttgart,1996. 
5. Л.Глускина. Проблемы социально-политической истории Афин IV в. до н.э. 
Ленинград,1979. 
6.Л.Глускина. Проблемы кризиса полиса //Античная Греция. Т.2., 1983., с.5-42. 
7.Л.Маринович. Греческое наемничество и кризис полиса. Москва, 1989. 
8. Э.Фролов. Греческие тираны IV в. до н.э. Ленинград,1972. 
9. Э.Фролов. Греция в эпоху поздней классики. Общество¸ личность¸ власть. 
Санкт-Петербург,  2001.   
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6.Vēstures atspoguĜojums viduslaiku autoru darbos. 

 

Vēsture kristīgajā izpratnē. Sv Aurēlijs Augustīns par vēstures procesu. Sakrālā 
vēsture un profānā vēsture. Vēsturiskā atmiĦa un vēsturiskā perspektīva. 
Hronoloăiskā datēšanas sistēmā un vēstures periodizācija. Vēsture patristikas 
pārstāvju darbos. 
Attieksme pret vēstures avotiem viduslaiku sacerējumos. 
Agro viduslaiku vēsturiskie sacerējumi. Rakstītā vēsture un mutvārdu vēsture. Tautu 
vēstures(Tūras Gregors, Korvejas Vidukinds, gotu , langobardu , anglosakšu 
vēstures). “Vitae”.-Bigrāfijas un svēto dzīves apraksti (Einhards, Gregors I, Alkuīns). 
Vēstures tautas leăendās. 
Attīstīto un vēlo viduslaiku vēsturiskie sacerējumi. Hronika un tās izcelsme: pasaules 
hronikas, reăionā hronikas, lokālās hronikas. Visu kristiešu valsts, impērija un 
nacionālā valsts viduslaiku vēsturiskajā tradīcijā (Freizingas Oto, bizantiešu hronikas, 
Livonijas hronikas, Solsberijas Džons)Annāles. Gesta valdnieku dzīves un valdīšanas 
apraksti (Malmsberijas Viljams). Vēstures elementi viduslaiku politiskajos traktātos, 
teoloăiskajos un filozofiskajos sacerējumos (Akvīnas Toms, Džons Forteskjē 
 

Avoti un literat ūra 6. jautājumam. 
Avoti: 
1. Augustins Aurelius. Gottesstaat. Des heiligen Kirchenvaters Aurelius Augustinus 
Ausgewahlte Schriften. 
2.St. Augustine. The City of God.New York, 1958. 
3.Indriėa Livonijas hronika. (viens no izdevumiem) 
4.Августин. О граде Божьем. – История философии. Антология. – Москва.1995, 
с. 20 – 24. 
5..Видукинд Корейский. Деяния саксов. Москва, 1975. 
6.Григорий Турский. История франков. – Москва, 1987. 
7.Памятники средневековой латинской литературы 4 –9 вв. – Москва, 1970,  
8.Памятники средневековой латинской литературы 10 –12 вв. – Москва, 1972. 
9.Памятники византийской литературы 9–14 вв. – Москва, 1972  
Literatūra: 
1.Ehlers J. Freiheit des Handelns und göttliche Fugung in Geschichtsverstandnis 
mittelalterlicher Autoren. -Die Abendländische Freiheit vom 10. bis zum 14. Jh.-
Sigmaringen, 1991, S. 205-220. 
2.Grundmann H. Gescichtssreibung im Mittelalter. Götingen, 1987. 
3.Haskell F. Historz and Its Inmages. Art and the Interpretation of the Past.London, 
1993 
4.Барг М.А.Эпохи и идеи.Становление историзма. – Москва, 1987. 
5.Косминский Е.А. Историография средних веков. – Москва, 1963. 
6.Вайнштейн О.Л. Западноевропейская средневековая историография.- Москва, 
Ленинград,1964. 
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7.Vēsture Renesanses pārstāvju sacerējumos.  

Vēstures vieta Renesanses domātāju darbos. Attieksme pret sakrālo un profāno 
vēsturi. Lokālpatriotisms un racionālisma elementi vēstures atspoguĜošanā. Galvenie 
virzieni vēstures rakstīšanā Renesanses laikmetā. Renesanses autoru attieksme pret 
vēstures avotiem un to izmantošanu (Lorenco Valla, erudītu skola). 
Antīkās vēstures idealizācija, viduslaiku un sava laika vērtējums renesanses literatūrā. 
Jauna vēstures periodizācija (ritoriėi, Petrarka, F. Bēkons. 
Romas senatnes, Itālijas politisko veidojumu, impērijas un Eiropas monarhiju 
atspoguĜojums Renesanses literatūrā. Renesanses domātāji par valsts pārvaldes formu 
un likumu evolūciju vēsturē. Vēsturiskas personības Renesanses autoru izpratnē. 
Vēsture 14.-15. gs pilsonisko humānistu un 16. gs. politiskās skolas pārstāvju 
sacerējumos. L. Bruni, N. Makjavelli, F. Bēkons. Reformācijas laika vēsturnieki un 
publicisti. 

 

Avoti un literat ūra 5. jautājumam 
Avoti 
1.Бруни Л.История Флоренции.- Ленинград,1973 
2.Данте Алигьери.Монархия.-Малые произведения,- Москва,1968.с. 305-362 
3.Макиавелли Н. Государь.- Москва,1970. 
4. Макиавелли Н. История Флоренции.- Ленинград,1973 
5. Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения.- Москва,1985 
 
Literatūra: 
1.Барг М.А. Эпохи и идеи.Становление историзма. – Москва, 1987. 
2.Косминский Е.А. Историография средних веков. – Москва, 1963. 
3.Гарен Э. Проблемы итальянского Возрождения.- Москва,1986. 
4. Гуковский М.А. Итальянское Возрождение.- Ленинград, 1973. 

 
 

8.Jaunās tendences un aktualitātes 20 gadsimta otrās puses 

medievistikā. 

 

Kopējs raksturojums. Skolas un virzieni. Nacionālās īpatnības. Ievērojamākie 
vēsturnieki (pēc izvēles). Jaunās metodes. Kompleksā pieeja un detaĜu izpēte. Izpētes 
tēmas: menatalitāšu un priekšstatu vēsture, indivīds un sabiedrība, vara un sabiedrīab, 
dzimumu vēsture u. c.  

 
Literat ūra: 

 
1.Arries Ph., Duby G. Geschichte des privaten Lebens, Bd. 2./Vom Feudalzeitalter zur 
Renaissance/Hrsg Von Geoges Dyby.-Frankfurt am M., 1990.(arī angĜu val.) 

2.Blockmans W. A History of Power in Europe.-Antwerpen, 1997.-(arī vācu val.) 

3.Duby G., Perrot M (Hg.). Geschichte der Frauen in 5 BD. Bd 2.ßMittelalter/hrsg. 
Von Christine Clapisch- Zuber.-Frankfurt/M, New York, 1993. 
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4.Duby. G. Love and Marriage in the Middle Ages.-Chicago, 1994. 
5.Kortüm H.-H. Menscehen und Mentalitäten. Einführung in Vorstellungswelten des 
Mittelalters.-Berlin, 1996. 

 
9. Vēstures metodoloăija un vēstures zinātnes attīstība Vācijā 17.-18. gs. 

 
Vēsturiskā situācija Vācijā 17.-18. gs. Vēstures priekšmeta satura īpatnības: saistība ar 
jurisprudenci un reliăiju. Vēstures filozofija: Vācijas apgaismība, romantisms. Johans 
Jēkabs Mozers. Gothards Evraims Lesings. Metodes . Getingenas skola. Johans 
Kristofs Gaters. Augusts Ludvigs Šlēcers. Johana Gotfrīda Herdera vēstures filozofija. 
Imanuela Kanta vēstures filozofija. Romantisma skolas sākotnējās iezīmes.  

 
10.Vēstures metodoloăija un vēstures zinātnes attīstība Francijā 17.-

18. gs. 
 
Apgaismības posma īpatnības Francijā. Apgaismības posma vēstures filozofija. 
Francijā. Erudīti. Apgaismotāji, enciklopēdisti. Priekšstats par vēstures zinātnes 
uzdevumu pamatprincipi. Š. L. Monteskjē. Voltērs. A. R. Ž. Tigro. Franču filozofu 
materiālistu vēstures metodoloăija: D. Didro, K. A. Helvēcijs, P. A. Holbahs, 
Vēstures priekšmeta paplašināšanās: T. F. Reināls, Ž-Ž. Ruso, G. B. de Mablī. 
Vēsturiskās domas attīstība Francijā Lielās revolūcijas laikā.  
 

 

11. Vēstures metodoloăija un vēstures zinātnes attīstība Anglijā 17.-18. gs. 

Britu apgaismības īpatnības. Filozofiskais pamatojums. Vēstures zinātnes attīstības 
īpatnības. Deivids Jūms, Eduards Gibons. Skotijas skola: Adams Fergisons. Džons 
Millars. Viljams Robertsons, Ādams Smits. 
 

 
12. ZiemeĜamerikas apgaismība 18. gs. 

 
ZiemeĜamerikas historiogrāfijas sākumi. Jaunās iezīmes 18. gs. B. Franklins. Tomass 
Džefersons. Tomass Peins. Materiālistiskās tendences: Dž. Adamss, Dž. Medisons, A. 
Hamiltons. 
 
 
13. Vēstures metodoloăija un historiogr āfijas attīstība Vācijā 19. gs. 

pirmaj ā pusē. 
 
Sociāli ekonomiskais stāvoklis un vēstures zinātnes organizācija 19. gs. 1. pusē. Vācu 
klasiskās filozofijas vēstures zinātnes koncepcija: J. G. Fihte, F.V.Šellings, G. F. V. 
Hēgelis. Vācu romantisms. Vēsuriskā tiesību skola. F. K. SaviĦjē. K. F. Eihhorns. L. 
Rankes vēstures koncepcija. Liberāli romantiskā historiogrāfija. Liberāli izgl ītojošā 
Heidelbergas skola. K. Marksa materiālistiskā vēstures koncepcija.   
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14. Vēstures metodoloăija un historiogr āfijas attīstība Vācijā 19. gs. 
otraj ā pusē un 20. gs. sākumā. 

 
Vēstures zinātnes attīstības sociālpolitiskie apstākĜi. “Jaunā vēsturiskā skola” 
politiskajā ekonomijā. “Mazvācu“ vēsturiskā skola: H. fon Zībels, H. fon Treičke. “ 
Lielvācu “ vēsturiskais virziens: J. Fikkers, J.Jansens. Liberālais virziens: J.Burkharts, 
E.Gotheins. Kultūrvēsturiskā sintēze un metodoloăiskā diskusija: K.Lamprehts. 
Sociāldemokrātiskais virziens historiogrāfij ā. Panăermāniskā historiogrāfija 20. gs. 
sākumā: G. fon Belovs, D. Šefers. Konseravtīvais virziens. Liberālais virziens: 
H.Delbruks, F.Meineke. Sociālekonomiskās vēstures izpēte: V.Zombarts, M. Vēbers. 
Sociāldemokrātiskā historiogrāfija: F. Mērings.  
 

15. Francijas 19. gs. pirmās puses vēstures filozofija, 
metodoloăija un historiogr āfija. 

 
Situācija Francijā un vēstures zinātnes attīstības īpatnības 19. gs. pirmajā pusē. 

Romantisma skolas izcelsme, konservatīvisma iezīmes: Ž. de Mestrs, L. de Bonalds, 
F. de Šatobriāns, Restaurācijas posma liberālā skola: O. Tjerī, F. Gizo. Francijas 
revolūcijas tēma liberālajā historiogrāfij ā: F. O. Minjē, A. Tjers. Kritizētāja “utopiskā 
sociālisma “ skola. Vēstures zinātnes attīstības īpatnības 19. gs. 30.-40. gados: saistība 
ar politiku, demokrātiskā līnija, jakobīniskais virziens.  

 
 
 
16. Francijas 19. gs. otrās puses un 20. gs. sākuma vēstures 
metodoloăijas un historiogrāfijas attīstības pamatvirzieni . 

 
Pozitīvisma nostiprināšanās Francijas vēstures zinātnē 50.-60. gados: O. Konts, I. 
Tēns. Demokrātiskais un sociālistiskais virziens: Ž. Mišlē, L. Blāns. Pozitīviskā 
historiogrāfija 19. gs pēdējā trešdaĜā: I. Tēns (Konservatīvais virziens). 
Republikāniskā historiogrāfija. A. Olārs, A. Sorels. A. Debidūrs. Tematikas 
paplašināšanās. Sociāldemokrātiskā historiogrāfija: P. Lisagarē, P. Lafargs. 
Pozitīvistiskās historiogrāfijas krīze 20. gs. sākumā. Pozitīvisma kritika: E. 
Dirkheims. Pētījumu tematikas īpatnības, pētījumu organizācija.   
 

17. Vēstures filozofija un historiogrāfija Anglij ā 19. gs. 1. pusē. 
 
 Stāvoklis Anglijā 19. gs. 1. pusē, sabiedriskās domas īpatnības. (E. Bjorks, T. 
Maltuss, D. Rikardo, britu romantisms, čartisms). Vēstures zinātnes stāvoklis, 
laikmeta ietekme. Historiogrāfijas galvenie virzieni: toriju skola, vigu virziens, 
radikālisms. Šo virzienu pārstāvji. T. T. Kārlails, viĦa vēstures koncepcija.  

 
18. Lielbrit ānijas 19. gs. otrās puses un 20. gs. sākuma vēstures 

metodoloăijas un historiogrāfijas attīstības pamatposmi . 
 
 Sabiedriskā doma Anglijā 19. gs. otrajā pusē. H. Spensers. Vēstures zinātnes 
attīstības īpatnības. Oksfordas un Kembridžas skolas. Tematikas paplašināšanās: 
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Anglijas revolūcijas vēsture, ekonomikas vēsture, koloniālās politikas izpēte, 
strādnieku kustības izpēte. Vēstures zinātnes organizācijas īpatnības 20. gs. sākumā.  

Pozitīviskās metodoloăijas krīze. Liberālais un konservatīvais virziens historiogrāfij ā. 
Dž. Traveljans. Radikālisms un sociāldemokrātiskais virziens. Vēsturisko pētījumu 
problemātikas paplašināšanās.  
 

19. ASV historiogrāfijas attīstības pamatiezīmes . 
 ASV attīstības īpatnības pēc Neatkarības kara. Neatkarības kara 
historiogrāfija. Avotu publikācijas. “ Agrā skola” ASV historiogrāfij ā: Dž. Benkrofts, 
F. Parkmens. Idejiskā cīĦa ap verdzības historiogrāfiju: R. Hildretss. Vēstures zinātne 
PilsoĦu kara posmā. Radikāli abolicionistiskā publicistika. Vēstures zinātnes attīstības 
īpatnības 19. gs. pēdējā trešdaĜā. Romantiskās skolas apsīkums. Pētījumu tematikas 
īpatnības. Anglosakšu skola: H. Adamss, Dž. Fiske, Dž. Makmāsters. Strādnieku 
kustības izpētes sākumi. Reformisms un vēstures zinātne 20. gs. sākumā. 
Progresiskais virziens. F. Ternera “robežu teorija” . “ Impēriskā skola” un ārpolitikas 
vēsture. Vēsturiskās publicistikas izaugsme. AfroamerikāĦu historiogrāfija.  

 
 

20. A. Toinbi vēstures filozofijas un vēstures zinātnes attīstības 
galvenās iezīmes Anglijā starpkaru posmā. 

 
Pozitīvisma un citu vēsturisko skolu krīze, jaunu teoriju meklējumi vēstures filozofijā. 
A. Toinbi metodoloăijas principi, viĦa civilizācijas jēdziens,  tā atšėirība no O. 
Špenglera civilizācijas jēdziena. A. Toinbi par civilizāciju cikliem un cilvēka lomu 
tajās. Vēstures izzināšanas problēma. A. Toinbi par civilizāciju ăenēzi, attīstību un 
bojā eju, par vēstures virzītājspēkiem. 

Liberālais virziens Lielbritānijas historiogrāfij ā, tā konservatīvā kritika, leiboristiskā 
historiogrāfija, marksistiskās metodoloăijas iezīmes. Lielbritānijas historiogrāfijas 
tematika starpkaru posmā. 
 

21. Vēstures zinātnes attīstība Vācijā starpkaru periodā. 
 
Vēstures izpētes organizācija Vācijā pēc Pirmā pasaules kara. Jaunu vēstures 
filozofijas koncepciju meklējumi. O. Špenglera teorija. Historisma jēdziena 
atdzimšana. E. Trelčs. Nacisma ideoloăijas ietekme uz vēstures zinātnes attīstību. 
Galvenie vācu vēsturnieku pētījumi pēc Pirmā pasaules kara. Diskusija par Novembra 
revolūciju un leăenda par “dunča dūrienu” . G. Belovs, H. Delbruks, H. Onkens, 
Pētījumi par Vācijas ārpolitiku un Pirmā pasaules kara vēsturi. E. Brandenburgs, F. 
Meineke, G. Riters. Austrumeiropas vēstures pētniecība un “ostforšungs.”  

 

22. Vēstures zinātnes attīstība Vācijā pēc Otrā pasaules  kara. 

 

 Vēstures zinātne VFR. Pētniecības centri. Atteikšanās no eirocentriskās 
koncepcijas. Historiogrāfijas pamatvirzieni. G. Riters. H. Rotfels. Vēstures teorijas 
modernizācijas mēăinājumi 50. un 60. gados. V. Konce, T. Šīders.Hamburgas skola: 
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F. Fišers, I. Geiss. “ Sociāli kritiskā’” skola: U. Vēbers, J.Koka. Sabiedrības vēsture. “ 
Vēsturnieku strīds”.  

 Vācu historiogrāfijas “Ăenerālās tēmas” . Pētījumi par Novembra revolūciju: 
K. Erdmans, E. Kollers u. c. Vācijas ārpolitikas izpēte. (H. Ā. Jākobsens, A. 
Hilgrūbers, K. Hildebrands). Pētījumi par nacismu un Otro pasaules karu.  
 

 

23. Lielbrit ānijas vēstures zinātnes attīstības pamattendences pēc 

Otr ā pasaules kara. 

 
 Galvenie vēstures zinātnes centri. Redzamākās vēsturnieku skolas. 
Lielbritānijas historiogrāfijas tematika- izpētes pamatproblēmas un virzieni. Anglijas 
revolūcijas izpēte. Otrā pasules kara izcelsmes un gaitas izpēte. V. Čērčils, B. Liddels- 
Hārts.  Aukstā kara ietekme Lielbritānijas historiogrāfij ā.  

 

24. ASV historiogrāfijas attīstība pēc Otrā pasaules kara. 

 

Pēckara situācijas ietekme uz vēstures zinātni. Svarīgākie izpētes virzieni. Galvenās 
vēsturnieku skolas: konsensusa skola, progresisma skolas noriets, liberālās 
historiogrāfijas uzplaukums. Jauno kreiso historiogrāfija.   
ASV XX gs. pirmās puses iekšpolitikas problēmu izpēte (progresisms, “jaunais 
kurss’”  , 20. gadsimta 60. gadu reformas). ASV mūsdienu ārpolitikas izcelsmes 
problēma. ASV mūsdienu ārpolitikas pētījumi (“aukstā kara”  izcelsmes un gaitas 
izpēte): ortodoksālā un revizionistiskā skola , postrevizionistiskā sintēze. ASV  
politiskās sistēmas pētījumi. 
Jauno sociālo zinātĦu ietekme uz historiogrāfiju, 20. gs otrās puses sociālo kustību 
ietekme uz historiogrāfiju (dzimtes studijas, etnisko mazākumu historiogrāfija, vides 
aizsardzības problēmu vēsture).  
 
 

Literat ūra 7.-22. jautājumam: 
 
 
1.Kārlim Ulmanim - 120. Rīga, 1998. 
2.Kolbs E. Veimāras republika. – Rīga, 1997. 
3.R.Vipers. Vēstures lielās problēmas. R., 1990. 
4. T. Džads. Pēc kara : Eiropas vēsture.-Rīga, 2007.  
5. Collingwood, R. The Idea of History.-London, 1961.  
6. Davies, N. Europe. A History.-London, 1996.  
7. Foucault, M. Society must be defended: lectures at the College de France, 1975-
76.-London, 2004 
9. Friedan, B. The Feminine Mistique.-London, New York, 2001 
10. Fukuyama, H. End of History and the Last Man.-Old Tappan, 2006 
11. Hobsbawm, E. A New Century.-London, 2000 
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12. Interpretations of American history: Pattern and perspektives/ Ed. by Gerald N. 
Grobb. – New York, London, 1987. 
13. Koselleck, R. The Practice of Conceptual History: Timing History, Spacing 
Concepts.-Stanford, 2002.  
14. Lewis, D. L. W.E.B. DuBois: Biography of a Race, 1868-1919.-New York, 1994.  
15.Popper, K. Open Society and Its Enemies.-London, 1995 
16. Popper, K. Powerty of Historicism. –London, 2002. 
17. Russel, B. The History of Western Philosophy.-London, New York, 2004.  
18. Schlesinger, A. M. The Cycles of American History.- New York, 1999 
19. Topolski, J. Methodology of History., Warszawa, 1976. 
20. Tilly, Ch. Social Movements, 1768-2004.-Boulder, London, 2004 
21. Toynbee, A. J. A Study of History [in 2 vol].-New York, Oxford,1987.  
22. White, H. Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century 
Europe.-New York, 1975.  
23. Арон, Р. Этaпы развития социологической мысли. Москва,1993. 
24. Историография истории нового времени стран Eвропы и Америки. 
Москва,1990. 
25. Согрин В.В.,Зверева Г.И. Современная историография Великобритании. 
Москва,1991. 
26. История США. Том 2,3,4. Москва,1985.-(nodaĜas par historiogrāfiju). 
27. Соколова М.Н. Современная французская историография. Москва,1979. 
28. Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. Москва,1987. 
29. Шидер Т. Bозможности и граници сравнительных методов в исторических 
науках//Философия и методология истории. Москва,1977. 
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3. pielikums . 
Studentu, absolventu,  darba devēju anketu paraugi un aptauju 

analīzes rezultāti 
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LU Vēstures doktora studiju programma 
 

Doktora studiju programmas studenta/absolventa aptaujas anketa. 
 
1.Vai doktora studiju programma Jūsuprāt nodrošina iespēju kvalitatīvi veikt 
zinātniski pētniecisko  darbu izraudzītajā apakšnozarē ? 
 
Jā    Nē    Nodrošina daĜēji 
Piezīmes 
 
 
 
 
 
 
2. Vai Jūs apmierina doktora studiju programmas saturs, piedāvātās darba metodes 
metodes un formas ?  
 
Jā    Nē    Apmierina daĜēji 
Piezīmes 
 
 
 
 
 
 
3. Vai doktora studiju programma Jūsuprāt stimulē iepazīties ar pasaules vēstures 
zinātnes aktualitātēm ?  
 
Jā    Nē    DaĜēji 
Piezīmes 
 
 
 
 
 
4. Raksturojiet savu sadarbību ar promocijas darba zinātnisko vadītāju . Vai tā Jūs 
apmierina un stimulē kvalitatīvu zinātniskā darba izstrādi ?  
 
Jā    Nē    DaĜēji 
Piezīmes 
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5. Kā Jūsuprāt doktorantiem vairāk varētu palīdzēt attiecīgā profila katedras un to 
vadītāji ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Vai doktora studiju programma Jūsuprāt nodrošina pētījumu finansiālu atbalstu 
(stipendijas, ārzemju komandējumi, piedalīšanās starptautiskās konferencēs) ? 
 
Jā     Nē     DaĜēji 
Piezīmes 
 
 
 
 
 
7. Pēc savas studiju pieredzes un sakariem ar citu programmu studentiem , kādi ir 
Jūsu vērtējumi par vēstures doktora studiju programmas vietu  pārējo programmu 
kontekstā ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pateicamies par atsaucību ! 



 104

 
LU Vēstures doktora studiju programma 

 
Darba devēja aptaujas anketa 

 
Labdien ! 
LU Vēstures doktora studiju programmaa akadēmiskais personāls Jūs atbildēt uz 
dažiem jautājumiem. Dažas minūtes Jūsu laika palīdzēs mums novērtēt un uzlabot 
savu darbu, doktorantu apmācības procesu.  
 
1.Vai Jūs esat informēts/a par Jūsu darbinieka studijām Vēstures doktora studiju 
programmā 
 

Jā     Nē 
Piezīmes 
 
 
 
2. Vai Jūsu darbinieka pašreizējās vai bijušās studijas  Vēstures doktora studiju 
programmā ir bijušas noderīgas Jūsu iestādes zinātniskajā un pētnieciskajā darbībā?  
 
 
Jā    Nē    Iestāde neveic zinātnisku darbu 
Piezīmes 
 
 
 
 
3. Vai Jūsu darbinieka informācijas un analīzes apstrādes prasmes un iemaĦas ir 
bijušas noderīgas iestādes darbībā ?  
 

Jā    Nē 
Piezīmes 
 
 

 
 
 

4. Vai studijas un zinātniskais darbs līdzīgā sociālo vai humanitāro zinātĦu doktora 
(politikas zinātnes, mākslas vēstures utml.) programmā būtu noderīgas Jūsu iestādes 
darbā ?  

Jā    Nē 
Piezīmes 
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5. Vai vēstures doktora studiju programmas absolvēšana un/vai doktora grāda 
iegūšana vēsturē veicinātu/ir veicinājusi darbinieka karjeru Jūsu iestādē ?    
   

Jā    Nē 
Piezīmes 
 

 
 

 
6. Vai vēstures doktora studiju programmas absolvēšana un/vai doktora grāda 
iegūšana vēsturē veicinātu/ir veicinājusi darbinieka algas pieaugumu Jūsu iestādē ?  
     

Jā    Nē 
 
 
 

7. Vai Jūs esat informēts/a par LU Vēstures doktora studiju programmas struktūru un  
uzdevumiem ? 

Jā    Nē 
 
 
 

 
8. Vai Jūs esat informēts/a par mācību spēkiem, kas darbojas LU Vēstures doktora 
studiju programmā ?  

Jā    Nē 
 
 
 

 
9. Cik Vēstures doktora studiju programmas pastāv Latvijā? 
 
Viena   Divas  Trīs līdz piecas           Vairāk kā piecas 
 
10. Vai Jūsu iestāde sadarbojas ar LU Vēstures un Filozofijas fakultātes Vēstures 
nodaĜu un tās darbiniekiem ? 

 
Jā    Nē 

 
11. Ja atbilde uz iepriekšējo jautājumu ir pozitīva , lūdzu atzīmējiet sadarbības 
variantus 
* Zinātniska sadarbība (kopēji projekti un publikācijas)  
* organizatoriska sadarbība (konferences, pasākumi utml) 
* studentu , darbinieku apmaiĦa 
* Jūsu iestādes resursu izmantošana zinātniskajam darbam 
* Cita (kāda) ____________________________________________ 
 
Pateicamies par atsaucību ! 
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Vēstures doktora studiju programmas studējošo un absolventu 
aptaujas rezultātu analīze. 

 
Vēstures doktora studiju programmas absolventi un studējošie tika lūgti izteikt savas 
domas par vairākiem būtiskiem doktora studiju programmas un konkrētā studiju 
procesa aspektiem. Aptaujas uzdevums bija arī noskaidrot doktorantu un absolventu 
rekomendācijas par iespējamajiem programmas darba uzlabojumiem.  
Tika saĦemtas 17 doktorantu un absolventu anketas 
Atbildot uz jautājumu, vai doktora studiju programma nodrošina iespējas kvalitatīvi 
veikt zinātniski pētniecisko darbu 67 % deva pozitīvu atbildi, 33 % norādīja, ka 
nodrošina daĜēji.  
Atbildot uz jautājumu, vai apmierina doktora studiju programmas saturs, piedāvātās 
darba metodes un formas 46 % deva pozitīvu atbildi,  46 % norādīja, ka apmierina 
daĜēji, 8 %  norādīja, ka neapmierina.  
55 % uzskata, ka doktora studiju programma stimulē iepazīties ar pasaules vēstures 
zinātnes aktualitātēm, 27 %  atzina daĜēju programmas atbilstību šim mērėiem, bet 18 
% deva negatīvu atbildi. Atbilžu vidū bija sastopamas norādes, ka tas atkarīgs no no 
paša doktoranta.  
90 % aptaujāto izteica pozitīvu vērtējumu par sadarbību ar promocijas darba 
zinātnisko vadītāju un apstiprināja, ka tā stimulē kvalitatīvu zinātniskā darba izstrādi, 
10 % norādīja  uz daĜēju apmierinātību.  
45 % aptaujāto apstiprināja, ka doktora studiju programma nodrošina pētījumu 
finansiālu atbalstu, 55 % uzskata, ka nodrošinājums ir daĜējs. Atbilžu vidū bija 
norādes, ka pašiem studentiem vajadzētu izrādīt vairāk intereses par visām 
piedāvātajām iespējām, savukārt bija sastopamas arī norādes, ka izteiktie piedāvājumi 
nav tikuši izmantoti, jo tas nav nepieciešams attiecīgās tēmas izpētē. Viena no 
aptaujātajām norādīja, ka vēstures doktora studiju programma ir specifiska 
programma, kuras absolvēšana nesniedz reālu materiālu ieguvumu, bet kalpo 
„redzesloka paplašināšanai”.  
Doktorantiem tika jautāts arī par to, vai Vēstures nodaĜas katedras varētu sniegt 
nozīmīgāku palīdzību doktorantu zinātniskajā darbā. Vairāki doktoranti ieteica 
katedrām rīkot doktorantūras seminārus nelielām  tādu studentu grupām, kas pēta 
līdzīgas tēmas, vairāk atbalstīt studentu iespējas piedalīties zinātniskās konferencēs. 
Izskanēja priekšlikums katedrām sagatavot lielāku doktorantūras semināru skaitu, 
tādējādi nodrošinot semināru tuvināšanu konkrētām studentu interesēm.  
Jāsecina, ka kopumā doktorantu un absolventu vairākums pozitīvi vērtē programmas 
saturu, struktūru un praktisko īstenošanu. Izskanējusī kritika nopietni jāizvērtē un 
jāĦem vērā. 
Realizējamie priekšlikumi.  
1.Noteikti vērā Ħemami studentu ierosinājumi par katedru darba aktivizāciju un 
piedāvāto doktorantūras semināru klāsta paplašināšanu.  
2.Būtu nepieciešams plašak informēt doktorantus par finansiālajām iespējām, ko jau 
nodrošina gan LU, gan zinātni atbalstošās struktūras un aktīvāk mudināt tās izmantot.  
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Vēstures doktora studiju programmas darba devēju aptaujas rezultātu analīze. 
 
Darba devēju aptaujas uzdevums ir noskaidrot programmas atbilstību nacionālajām un 
sabiedriskajām interesēm.  
100 % darba devēju apgalvoja, ka ir informēti par savu darbinieku studijām LU 
vēstures doktora studiju programmā, kas nepārsteidz, Ħemot vērā , ka pats aptaujas 
fakts par to liecina.  
80 % darba devēju atzina, ka darbinieku studijas bijušas derīgas attiecīgās iestādes 
zinātniskajā darbībā, 20 % darba devēju norādīja, ka viĦu vadītā iestāde neveic 
zinātnisku darbu. Aizsardzības ministrijas pārstāvis norādīja , ka neskatoties, uz to, ka 
pati ministrija nenodarbojas ar zinātniski pētniecisku darbu, tomēr tās padotībā esošās 
iestādes veic zinātnisku darbību, kā arī zinātniskā darba iemaĦas „lielākoties 
darbiniekiem ir noderīgas, jo veicina patstāvīgu un radošu pieeju”.  
Izvirzot plašāku jautājumu vai iestādei ir noderīgas darbinieka informācijas nalīzes un 
apstrādes prasmes, 100 % aptaujāto sniedza pozitīvu atbildi.  
Nelielu pārsteigumu sagādāja tas, ka visi aptaujātie darba devēji pauda uzskatu, ka 
viĦu iestādei būtu noderīgas arī darbinieku studijas citās līdzīga rakstura humanitāro 
vai sociālo zinātĦu doktora studiju programmās (aptaujā bija minētas politikas 
zinātnes un mākslas vēstures nozares.  Jāšaubās,  vai politoloăija būtu noderīga 
muzejiem, savukārt mākslas vēstures nozare – valsts pārvaldes iestādēm. Tomēr 
pozitīvi jāvērtē, ka ne tikai zinātniskas, bet arī valsts pārvaldes iestādes pozitīvi vērtē  
sociālo un humanitāro zinātĦu speciālistu darbu .  
Mazliet vairāk kā 50 % aptaujāto norādīja, ka studijas ir veicinājušas vai varētu 
veicināt darbinieka karjeras izaugsmi. Nedaudz mazāk  kā 50 % norādīja, ka studijas 
varētu veicināt vai jau ir veicinājušas  darbinieka algas pieaugumu.  
70% -80 % darba devēju atzina, ka ir informēti par vēstures doktora studiju 
programmas struktūru,  uzdevumiem un akadēmisko personālu. Sliktāku informētību 
parādīja valsts pārvaldes iestādes.  
80 % aptaujāto darba devēju norādīja, ka sadarbojas ar LU Vēstures un filozofijas 
fakultāti un tās darbiniekiem.  
70 % aptaujāto norādīja uz sadarbību zinātniskajā jomā: līdzdalību kopīgos 
zinātniskos projektos un kopīgām publikācijām. 60 % aptaujāto norādīja uz kopīgu 
pasākumu , piemēram, zinātnisku konferenču , organizāciju sadarbībā ar LU Vēstures 
un filozofijas fakultāti.  
40 % aptaujāto atzina , ka VFF studenti izmanto iestādes resursus zinātniskajam 
darbam.  
Kopumā aptaujas rezultāti liecina, ka darba devēji apstiprina doktora programmas 
studiju laikā gūto prasmju un iemaĦu noderīgumu 
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4. pielikums. 
Informācija par studiju programmas realizācijā 

iesaistītajiem mācībspēkiem. 
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PROGRAMMAS REALIZ ĀCIJĀ IESAISTĪTO MĀCĪBU SPĒKU 
SARAKSTS 

 

Nr. 
p.k 

Vārds 

Uzvārds 

Grāds Amats Statuss LU  

 

Pamata darba 
vieta 

1. Ilgvars Butulis Dr.vēst Profesors Pamata darba vieta  

2. Inesis 
Feldmanis 

Dr. h. vēst. Profesors Pamata darba vieta  

3. Aleksandrs 
GavriĜins 

Dr. vēst Asociētais 
profesors 

Pamata darba vieta  

4. Ēriks 
Jēkabsons 

Dr. vēst Asociētais 
profesors 

Pamata darba vieta  

5. Ilgvars Misāns Dr. vēst Profesors Pamata darba vieta  

6. Gvido Straube Dr. vēst Profesors Pamata darba vieta  

7. Aivars Stranga Dr. h. vēst.  Profesors Pamata darba vieta  

8. Andris Šnē Dr. vēst Docents Papildus darba 
vieta 

Valsts kultūras 
pieminekĜu 
aizsardzības 
inspekcija 

9. Jānis Taurēns Dr. vēst Docents Pamata darba vieta  

10. Andrejs Vasks  Dr. h. vēst  Profesors. Pamata darba vieta  

11. Armands 
Vijups 

Dr. vēst. Asociētais 
profesors. 

Pamata darba vieta  

12. Lilita Zemīte  Dr. vēst. Asociētā 
profesore 

Pamata darba vieta  

13. Antonijs 
Zunda   

Dr. h. vēst Profesors Pamata darba vieta  
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Profesora Ilgvara ButuĜa 
Dzīves un darba gājums 

 
Personas dati 
Vārds: Ilgvars 
Uzvārds: Butulis 
Dzimšanas gads : 1948 
 
Izglītība 
1967 – 1972 Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, vēstures 
nodaĜa, students 
1972 – 1975 Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, aspirants 
 
Nodarbošanās  
1975-1987 Rīgas Medicīnas institūts , pasniedzējs 
1988-1999 LU, Vēstures un filozofijas fakultāte, PSRS vēstures katedra,  Centrālās un 
Austrumeiropas vēstures katedra, docents 
1999-2002 LU , Vēstures un filozofijas fakultāte, Centrālās un Austrumeiropas 
vēstures katedra, asociētais profesors 
Kopš 2002 LU, Vēstures un filozofijas fakultāte, Centrālās un Austrumeiropas 
vēstures katedra, profesors 
Kopš 2001 LU, Vēstures un filozofijas fakultāte, Centrālās un Austrumeiropas 
vēstures katedra, katedras vadītājs 
Zinātniskie grādi un akadēmiskie amati 
1984 vēstures zinātĦu kandidāts 
1992 nostrificēts vēstures doktors 
1992 docents 
1999 asociētais profesors 
2002 profesors 
 
Zinātnisko pētījumu virziens: Vācu un krievu faktors Latvijā, politiskie režīmi 
Latvijā 20. gadsimtā, autoritārisma ideoloăija un kultūra.  
Akadēmiskie lekciju kursi 
Vēstures bakalaura studiju programmā:  
Centrālās un Austrumeiropas jaunāko laiku vēsture 
 Balkānu mezgls 20. gadsimtā 
Posttotalitārā situācija Centrālajā un Austrumeiropā  
Vēstures maăistra studiju programmā 
Mūsdienu vēstures historiogrāfija, 
 Vēstures pētījumu metodes un tehnika  
Ideoloăija un kultūra Latvijā (1920-1940), 
Vēstures doktora studiju programmā 
Alternatīvā vēsture 
Publikācijas: 
Latvijas vēsture 20. gadsimts/D. Bleiere, I. Butulis, I. Feldmanis, A. Stranga, A. 
Zunda.-R., 2005.-444  lpp. 
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History of Latvia the 20th century/Daina Bleiere, Ilgvars Butulis, Inesis Feldmanis, 
Aivars Stranga, Antonijs Zunda.-Rīga, 2006 -560 pp 
Latvija Otrajā pasaules karā (1939-1945)/Daina Bleiere, Ilgvars Butulis, Inesis 
Feldmanis, Aivars Stranga, Antonijs Zunda.-Rīga, 2008 -582 lpp 
Pasaules vēsture vidusskolai II (līdzautors).-R., 2002. 
Pasaules vēsture vidusskolai II. Hrestomātija.  (līdzautors).-R., 2001. 
Pasaules vēsture vidusskolai III (līdzautors).-R., 2003. 
Pasaules vēsture vidusskolai III, Hrestomātija (līdzautors).-R., 2004. 
Aizsargu organizācija//20. gadsimta Latvijas vēsture. Neatkarīgā valsts 1918-1940.-
R., 2003.-508.-518. lpp 
 
Raksti:  
Baltijas tautu garīgās tuvināšanās un intelektuālās sadarbības problēmas(1933-
1940)//Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki. -2002.-Nr. 3.-70.-81. lpp 
Padomju kultūrpolitikas aspekti dažos latviešu padomju preses izdevumos (1945-
1949)//Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti. 13. sējums.Otrais izdevums- R., 2007.-
427.-441. lpp. 
Jaunā strāva un 1905. gada revolūcija Latvijā//1905. gads Latvijā: 100. Pētījumi un 
starptautiskas konferences materiāli, 2005. gada 11.-12. janvāris.-Rīga, 2006.-202.-
207. lpp.  
Austrumeiropas sovetizācija 1944.-1945. gadā//Latvijas Kara muzeja gadagrāmata.6.-
R., 2005.-73.-80. lpp.  
KārĜa UlmaĦa autoritārā režīma ideoloăija Latvijā. Dažas pamatiezīmes//100 gadi 
kopā ar Vili Lāci: konferences materiāli.-R., 2005.-9.-17. lpp.  
Ārzemju informācija žurnālā „Zvaigzne” : 1956-1959//Latvijas Vēsturnieku komisijas 
raksti. 21. sējums. Latvijas vēsture 20. gadsimta 40.-90. gados. Latvijas Vēsturnieku 
komisijas 2006. gada pētījumi. –Rīga, 2007.-452.-474. lpp.  
 
Papildus ziĦas par profesionālo darbību: 
LU Vēstures profesoru padomes loceklis 
LU vēstures nozares promocijas padomes loceklis 
LU Vēstures doktora studiju programmas padomes loceklis 

2008. gada 28. septembrī 

Profesors, dr. hist Ilgvars Butulis 
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Profesora Ineša FeldmaĦa 
Dzīves un darba gājums 

 
Personas dati  
Vārds: Inesis  
Uzvārds: Feldmanis 
Dzimšanas gads:  1949 
Izglītība 
1967 – 1972 Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, vēstures 
nodaĜa, students 
1977 – 1979 Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, aspirants 
Nodarbošanās  
1972-1977 Rīgas 14. vidusskola, skolotājs 
1977-1980 LVU, Vēstures un filozofijas fakultāte, Jauno un jaunāko laiku vēstures 
katedra, asistents 
1980-1986 LVU, Vēstures un filozofijas fakultāte, Jauno un jaunāko laiku vēstures 
katedra, vecākais pasniedzējs 
1986-1995 LU, Vēstures un filozofijas fakultāte, Rietumeiropas un Amerikas Jauno 
un jaunāko laiku vēstures katedra, docents 
Kopš 1995 LU, Vēstures un filozofijas fakultāte, Rietumeiropas un Amerikas Jauno 
un jaunāko laiku vēstures katedra, profesors, katedras vadītājs. 
Zinātnisko pētījumu virzieni:  
Latvijas ārpolitika 20. gadsimtā , politiskie režīmi Latvijā un Eiropā 20. gadsimtā, 
vācbaltiešu vēstures problēmas, Otrā pasaules kara vēsture Latvijā, Otrā pasaules kara 
vēstures historiogrāfijas problēmas. 
 
Zinātniskie grādi,  akadēmiskie amati un zinātniskie nosaukumi 
1984 vēstures zinātĦu kandidāts 
1992 nostrificēts vēstures doktors 
1986 docents 
1994 habilitēts vēstures doktors 
1995 profesors 
2000 Baltijas vēstures komisijas korespondētājloceklis 
2001 Latvijas ZinātĦu Akadēmijas korespondētājloceklis 
2003 Latvijas ZinātĦu Akadēmijas īstenais loceklis 
 
Akadēmiskie lekciju kursi 
Mūsdienu vēstures historiogrāfijas problēmas 
Vadošie politiėi Vācijā un Anglijā starpkaru periodā  
Otrā pasaules kara historiogrāfija 
Fašisms : vēsture un teorija 
Rietumeiropas un Amerikas jaunāko laiku vēsture 
Nacionālsociālisms: ideoloăija, propaganda, politika 
Vācijas ārpolitika 1918-1939 
Alternatīvā vēsture 
Otrais pasaules karš un Baltija 
Publikācijas; 
Latvijas vēsture 20. gadsimts/D. Bleiere, I. Butulis, I. Feldmanis, A. Stranga, A. 
Zunda.-R., 2005.-444  lpp. 
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History of Latvia the 20th century/Daina Bleiere, Ilgvars Butulis, Inesis Feldmanis, 
Aivars Stranga, Antonijs Zunda.-Rīga, 2006 -560 pp 
Latvija Otrajā pasaules karā (1939-1945)/Daina Bleiere, Ilgvars Butulis, Inesis 
Feldmanis, Aivars Stranga, Antonijs Zunda.-Rīga, 2008 -582 lpp 
Pasaules vēsture vidusskolai III (līdzautors).-R., 2003. 
Pasaules vēsture vidusskolai III. Hrestomātija (līdzautors).-R., 2004. 
  
Raksti: 
Latvijas – okupācija: vēsturiskie un starptautiski – tiesiskie aspekti// Starptautisko 
attiecību problēmas. Latvija, Baltija, Eiropa. Profesoram Albertam Varslavānam – 75. 
Jubilejas rakstu krājums. -R., 2005 . -131.-139. lpp.  
Molotova – Ribentropa pakts un Latvijas – Vācijas attiecības (1939-1940)// Latvijas 
Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki. -2005.-Nr. 2.-64.-71. lpp 
Vācu okupācijas politika Baltijā (1941-1945) ; vispārējās tendences un specifiskās 
iezīmes//Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti. 19. sējums. Okupētā Latvija 1940-
1990. Latvijas Vēsturnieku komisijas 2005. gada pētījumi.-R., 2007.-121.-133. lpp 
Nacistu okupācijas politika Baltijā (1941-1945): koncepcijas un izpausmes//Latvijas 
Vēsturnieku komisijas raksti. 21. sējums. Latvijas vēsture 20. gadsimta 40.-90. gados. 
Latvijas Vēsturnieku komisijas 2006. gada pētījumi. –Rīga, 2007.-47.-60. lpp.  
Der russische Faktor in Lettland in den dreissiger Jahren des 20. Jahrhunderts// 
Beitrage zur Geschichte des Ostseeraumes.-Hamburg, 2002. -S. 171-179 
Papildus ziĦas par profesionālo darbību: 
Kopš 1998 Latvijas Vēsturnieku komisijas loceklis   
Kopš 1996 LU Promocijas padomes vēsturē priekšsēdētājs    
Kopš 1999 LU Vēstures doktora studiju  programmas padomes priekšsēdētājs 
Vēstures maăistra un doktora studiju programmu direktors.     
Kopš 2000 LU Vēstures profesoru padomes priekšsēdētājs 
 
2008. gada 18. septembrī 
 
I.Feldmanis 
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Asociētā profesora Aleksandra GavriĜina 
dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 
Dzimšanas gads: 1953 
Izglītība: 
1970 - 1975     Latvijas Valsts Universitāte, Vēstures un filozofijas fak.,  students 
1984 - 1987     Latvijas Valsts Universitāte, ZinātĦu Akadēmijas Latvijas Vēstures 

Institūts, aspirants 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1987 vēstures zinātĦu kandidāts 
1987 Latvijas Universitātes PSRS vēstures katedras lektors 
1991 LU Arheoloăijas un vēstures palīgdisciplīnu katedras docents 
1992 Vēstures doktors (Dr. hist.) 
2001     LU Arheoloăijas un vēstures palīgdisciplīnu katedras as. profesors 
Nodarbošanās: 
  1975- 1979    Latvijas Vēstures muzejs, nodaĜas vadītājs 
 1979- 1987    Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes PSRS vēstures 

katedras asistents 
 1987- 1991    PSRS  vēstures katedras lektors 
  1991 - 2001   Arheoloăijas un vēstures palīgdisciplīnu katedras docents 
   2001 -           Arheoloăijas un vēstures palīgdisciplīnu katedras as. profesors 
Zinātniski pētnieciskā darbība. 

Zinātniski pētnieciskās darbības pamatvirzieni saistīti ar  Baltijas (Latvijas) 
Baznīcas vēsturi, īpašu vērību pievēršot pareizticības vēsturei un attīstībai Latvijā, kā 
arī ar kultūras mantojuma aizsardzību saistītas tēmas. Šo tēmu izstrādei veltīti 
nozīmīgākie publicētie raksti, vākti avotu materiāli Latvijas un ārvalstu arhīvos. 
1987.g. aizstāvēta vēstures zinātĦu kandidāta disertācija par tēmu “Baltijas zemnieku 
parēja pareizticībā 19.gs. 40.gados”. 1992. gadā iegūts vēstures doktora zinātniskais 
grāds (Dr. hist.) 1999. gadā izdota monogrāfija «Очерки истории Рижской 
епархии. 19 век» (368 lpp.). 2004.gadā izdota monogrāfija «Люцинское 
(Лудзенское) благочиние Полоцко-Витебской епархии во второй половине 
XIX- начале XX века» (168. lpp.). Paralēli pamattēmām tiek pētītas arī Latvijas 
baznīcas kā kultūrvēsturiski objekti. 
Galvenās publikācijas 

Гаврилин А. Очерки истории Рижской епархии. 19 век. - Рига, 1999.- 368 lpp. 
Гаврилин А. О русской эмиграции в Латвии в 1920 -1930-х годах // Вестник 
Русского Христианского Движения.№180. – Parīze, 2000.- 307.-327. lpp. 
Гаврилин А. Архиерейское управление: абсолютизм или соборность? // 
Вестник Русского Христианского Движения. № 183. – Parīze, 2002. – 192.-
202.lpp. 
Гаврилин А. Почему не был закрыт Рижский Свято-Троицкий Сергиев 
монастырь? // Богословский сборник. Вып.XI.- Москва, 2003. – 425.- 440.lpp. 
Гаврилин А. В. Латвийская Православная Церковь в тридцатых годах XX 
века // Церковь и время. №1 (22). – Москва, 2003. – 173.-181. lpp. 
Гаврилин А. В. Люцинское (Лудзенское) благочиние Полоцко-Витебской 
епархии во второй половине XIX – начале XX века. Филокалия.Rīga.2004. – 
168.lpp. 

 
Akadēmiskie kursi: 
kopš 1988. gada     Ievads vēstures avotu pētniecībā                          32. akad. st. 
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kopš 1978. gada     Kultūras pieminekĜu aizsardzības 
                               pamati                                                                    32. akad. st. 
kopš 1991. gada    Latvijas kultūras pieminekĜi                                   32. akad. st. 

kopš 1989. gada    Pareizticīgo Baznīcas vēsture Latvijā                     32. akad. st. 

kopš 1995. gada    Baznīcas un valsts attiecības Latvijā                      32. akad. st. 
kopš 1996. gada    Sakrālās mākslas valoda                                         32. akad. st. 
kopš 1997. gada    Arhitektūras stilu attīstība                                       32. akad. st. 
kopš 1998. gada    Kultūras objektu saglabāšanas problēmas          32. akad. st. 

kopš 2000. gada    Avoti, avotpētniecības teorijas                                 32. akad. st. 

kopš 2002. gada     Kultūras mantojuma izpētes prakse                        32. akad. st. 

kopš 2003. gada     Restaurācijas teorija                                                32. akad. st. 

kopš 2004.gada      Vēstures avotu pētniecība                                        32. akad. st.  

Papildus ziĦas par profesionālo darbību. 
Studiju moduĜa “Kultūras mantojums” vadītājs VFF vēstures bakalaura studiju 
programmā un vēstures maăistra studiju programmā 
Piedalījies zinātniskās konferencēs un semināros Latvijā, Krievijā, BeĜăijā, Šveicē, 
Dānijā, Zviedrijā, Vācijā, Igaunijā, Nīderlandē. Sastādījis un rediăējis zinātnisko 
rakstu krājumu  ”Pareizticība Latvijā: vēsturiski apskati” astoĦos izlaidumos. 

 

16.09.2008. 

                                                                                         Aleksandrs Gavri Ĝins 
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Asociētā profesora Ērika J ēkabsona 
dzīves un darba gājums. 

(Curriculum Vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1965   
   
Izglītība:           augstākā, Latvijas Universitāte 1990. gadā   
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2006                asoc. profesors 
2004 docents 
1999 docenta v.i. 
1995                vēstures doktors (Dr.hist.) 

  

Nodarbošanās: zinātnieks, LU mācībspēks   
Zinātniski pētnieciskā darbība: Latvijas etnisko minoritāšu vēsture; 
                                                    Latvijas diplomātijas vēsture,  
                                                     Latvijas militārās vēstures problēmas  
                                                   Latvijas Neatkarības kara vēsture un historiogrāfija 
                                                   Polijas, Lietuvas, Baltkrievijas vēsture  
                              
Galvenās publikācijas 

1) PoĜi Latvijā. – Rīga: Latvijas ZA Filozofijas un socioloăijas institūts, 1996.– 167 lpp. 
 2) Lietuvieši Latvijā. – Rīga: Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloăijas institūts; Elpa, 
2003. – 124 lpp. 
3) Latvijas armijas augstākie virsnieki 1918–1940. Biogrāfiska vārdnīca. – Rīga, Latvijas Valsts 
vēstures arhīvs; Nordik, 1998. – 527 lpp. (sastādītājs kopā ar V. Ščerbinski).  
4) Latvijas ārlietu dienesta darbinieki 1918–1991. Biogrāfiska vārdnīca. – Rīga: Latvijas Valsts 
vēstures arhīvs; Zinātne, 2003. – 437 lpp. (sastādītājs kopā ar V. Ščerbinski). 

 5) Latgaliešu politiėi un politiskās partijas neatkarīgajā Latvijā. – Rīga: Jumava, 2006, 304 l
(sastādītājs kopā ar V. Ščerbinski). 
6) Latvijas advokatūra. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi biogrāfjās 1919 – 1945.  
Biogrāfiska vārdnīca. Rīga: Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 2007, 610 lpp. (sastādītājs kopā ar 
V. Ščerbinski) 
7) Piesardzīgā draudzība: Latvijas un Polijas attiecības 1919. un 1920. gadā. – Rīga: LU 
Akadēmiskais apgāds, 2007, 244 lpp. 
 

130 Latvijā, Polijā, Vācijā, Krievijā, Lietuvā, Baltkrievijā, Igaunijā, Rumānijā publicēti zinātniski 
raksti, simts šėirkĜi Polijas enciklopēdijās, dokumentu publikācijas, 240 populārzinātniski raksti 
 
Akadēmiskie kursi: 
Centrālās un Austrumeiropas jaunāko laiku vēstures problēmas 
Milit ārais faktors Austrumeiropā starpkaru periodā 
Lietuvas vēstures problēmjautājumi 19.-20. gadsimtā 
Igaunijas vēstures problēmjautājumi 19.-20. gadsimtā 
Polijas vēstures problēmjautājumi 19.-20. gadsimtā  
Baltkrievijas vēstures problēmjautājumi 19.-20. gadsimtā 
Latvijas Neatkarības kara (1918-1920) vēstures problēmas 
Polijas ārējā politika 20. gadsimtā 
Latvijas un Polijas attiecību problēmas posmā starp pasaules kariem 
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Papildus ziĦas par profesionālo darbību: 
Latvijas vēsturnieku komisijas loceklis, Piedalījies ar referātiem 88 zinātniskās konferencēs Latvijā, 
Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Krievijā, ASV, Čehijā, Baltkrievijā; Vairāku zinātnisku izdevumu 
redakcijas kolēăijas loceklis - “Militārais Apskats”, “Acta Latgalica”, “Kara muzeja gadagrāmata”, 
Kario Archivas (Lietuva) u. c. Par profesionālo darbību apbalvots ar Eiropas ZinātĦu un Mākslu 
akadēmijas “Felix” veicināšanas balvu (2003), Polijas Zelta Nopelnu krustu (2004). Bijis 
viesprofesors Varšavas un Bjalistokas universitātēs Polijā, Polijas un Ukrainas universitāšu Eiropas 
kolēăijā ěubĜinā (Polijā). 
 
2008. gada 5. septembrī 
 
Ēriks Jēkabsons 
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Dr. hist. prof. Ilgvars Misāns  
dzīves un darba gājums  

(curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1955 
Izglītība: 1973.–1978. Studijas LVU Vēstures un filozofijas fakultātē 
 1981.–1984.  Aspirantūra LVU Vēstures un filozofijas  
   fakultātes PSRS vēstures katedrā 
  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:   
 1988 vēstures zinātĦu kandidāts 
 1989 Latvijas Valsts universitātes docents 
 1992 Nostrificēts vēstures doktora grāds (Dr. hist.) 
 1992 Latvijas Universitātes docents 
 1999 Latvijas Universitātes asociētais profesors 
 2002 Latvijas Universitātes profesors 
 
Nodarbošanās: 

1978.–1979.  skolotājs Rīgas 2. vidusskolā 
   1979.–1981.  pasniedzējs LVU Vēstures un filozofijas  
     fakultātes Seno laiku un viduslaiku vēstures  
     katedrā 
 1981.–1984.  aspirants LVU Vēstures un filozofijas fakultātes 
   PSRS vēstures katedrā un stundu pasniedzējs 
   LVU Vēstures un filozofijas fakultātes Seno 
   laiku un viduslaiku vēstures katedrā 
   1984.–1987.  vecākais pasniedzējs LVU Vēstures un  
     filozofijas fakultātes  

Seno laiku un viduslaiku vēstures katedrā 
1987.–1990.  docents LVU (LU) Vēstures un   
   filozofijas fakultātes Seno laiku un viduslaiku 
   vēstures katedrā  
1990.–1991.  direktora vietnieks zinātniskajā darbā Latvijas 

ZinātĦu akadēmijas Vēstures institūtā  
   1991.– 1999.  docents LU Vēstures un filozofijas fakultātes  

Seno laiku un viduslaiku vēstures katedrā  
1999.– 2002.  asociētais profesors LU Vēstures un filozofijas 

  fakultātes Seno laiku un viduslaiku vēstures  
  katedrā  

2002    profesors LU Vēstures un filozofijas fakultātes  
Seno laiku un viduslaiku vēstures katedrā  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (2004-2008): 
1. I. Misāns. „Wir waren immer ein Kriegervolk“. Die Darstellung der 

ostbaltischen Kreuzzüge in der lettischen Geschichtsschreibung // Jutta Prieur 
(Hg.). Lippe und Livland. Mittelalterliche Herrschaftsbildung im Zeichen der 
Rose (= Sonderveröffentlichungen des Naturwissenschaftlichen und 
Historischen Vereins für das Land Lippe e.V., Bd. 82), Bielefeld: Verlag für 
Regionalgeschichte, 2008, S. 183-207.  
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2. I. Misāns. Clio en Lettonie : l’historiographie de la Lettonie depuis 1990, entre 
tradition et réorientation // Revue d’Histoire Nordique, 2007, N 3, pp. 211.-
230. 

3. I. Misāns. Gute Zeiten? Schlechte Zeiten? Die „Schwedenzeiten” in der 
lettischen Geschichtsschreibung // Frank Hadler und Mathias Messenhöler 
(Hg.), Vergangene Größe und Ohnmacht in Ostmitteleuropa: Repräsentationen 
imperialer Erfahrung in der Historiographie seit 1918 (= 
Geschichtswissenschaft und Geschichtskultur im 20. Jahrhundert, Bd. 8). – 
[Leipzig]: Akademische Verlagsanstalt, 2007, S. 77-96.  

4. I. Misāns. Organisation und Ablauf der Livländischen Land- und Städtetage // 
Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands, Bd. 51 (2005), 
München: Saur, 2006, S. 49-62. 

5. I. Misāns. Integration durch den Handel: Die Einheit des Ostseeraumes zur 
Hansezeit (12./13.-15. Jahrhundert) // Saeculum. Jahrbuch für 
Universalgeschichte, Köln: Böhlau, 2005, S. 227-239. 

6. I. Misāns. Riga – ein Vorort der livländischen Städte im Mittelalter? // Ilgvars 
Misāns und Horst Wernicke (Hg.) Riga und der Ostseeraum. Von der 
Gründung 1201 bis in die Frühe Neuzeit (= Tagungen zur Ostmitteleuropa 
Forschung, Bd. 22). – Marburg: Verlag Herder- Institut, 2005, S. 169-179. 

7. I. Misāns, A. Šnē. Klosteris, pils un pilsēta. Materiāli semināriem viduslaiku 
vēsturē. – Rīga: Latvijas Universitāte, 2004. – 288 lpp. 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 36 
Recenzijas      13 
Starptautiskās konferences “ Leonīds Arbuzovs – jaunākais un viduslaiku Livonijas 
izpēte: pagātne-tagadne-nākotne” (Rīga, 31.10.-02.11.2007) organizācijas komisijas 
priekšsēdētājs 
Akadēmiskie kursi: 

Viduslaiku vēsture                        A  daĜa               2 kp. 
Klosteris, pils un pilsēta:  

Seminārs Rietumeiropas viduslaiku vēsturē            B  daĜa               2 kp. 
Baltijas jūras reăiona eiropeizācija 11.-13. gs.          B  daĜa               2  kp. 
Integrācija un konfrontācija: 
Baltijas jūras reăions 14.-15. gs.               B  daĜa     2 kp.             
CeĜošana un prombūtne viduslaikos    B  daĜa           2 kp              
Ticība brīnumam: svēto kults viduslaikos                        B  daĜa                2 kp.               
Personības Vācijas vēsturē no viduslaikiem  

līdz 20. gadsimtam (kopā ar lekt. Jāni Kerusu)   B  daĜa                2 kp.                
Papildus ziĦas par profesionālo darbību:    
LU Vēstures un filozofijas fakultātes Seno laiku un viduslaiku vēstures katedras 
vadītājs 
LU VFF Domes loceklis 
Herdera institūta (Mārburgā/ Vācijā) zinātniskās padomes loceklis  
Hanzas vēstures apvienības korespondētājloceklis 
Baltijas vēsturiskā komisijas korespondētājloceklis 
Starptautiskās Vācu ordeĦa vēstures izpētes komisijas loceklis   
 
2008. gada 7.septembrī 

 
 

 Ilgvars Misāns 
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Profesora Aivara Strangas 
dzīves un darba gājums. 

(Curriculum Vitae) 
 

Dzimšanas gads: 1954  
Izglītība: 1972-1977      

 
1976-1980 

Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un 
filozofijas fakultāte,  students  
Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un 
filozofijas   fakultāte, aspirants  
                       

Akadēmiskie nosaukumi,  
zinātniskie grādi un 
zinātniskie  nosaukumi: 

 1983 
1992 
1992 
1994 
1995 
1998 

 Vēstures zinātĦu kandidāts 
Docents 
Vēstures doktors 
Vēstures habilitētais doktors 
LU Profesors 
Latvijas ZinātĦu akadēmijas 
korespondētājloceklis 

Nodarbošanās:  1980-1989 
1991-1995 
 Kopš 1993 
Kopš 1995 

LVU, PSKP vēstures katedra, pasniedzējs, 
docents  
LU, Latvijas vēstures katedra,  docents 
LU Latvijas vēstures katedra, vadītājs 
LU Latvijas vēstures katedra, profesors 
 

 
Galvenās publikācijas:  2002-2008.  
Monogrāfijas:  
Ebreji un diktatūras Baltijā (1926-1940).-R., 2002.-344 lpp 
Latvijas vēsture 20. gadsimts/D. Bleiere, I. Butulis, I. Feldmanis, A. Stranga, A. Zunda.-R., 2005.-
444  lpp. 
History of Latvia the 20th century/Daina Bleiere, Ilgvars Butulis, Inesis Feldmanis, Aivars 
Stranga, Antonijs Zunda.-Rīga, 2006 -560 pp 
Latvija Otrajā pasaules karā (1939-1945)/Daina Bleiere, Ilgvars Butulis, Inesis Feldmanis, Aivars 
Stranga, Antonijs Zunda.-Rīga, 2008 -582 lpp 
Ebreji Baltijā. No ienākšanas pirmsākumiem līdz holokaustam. 14. gadsimts-1945. gads.-Rīga, 
2008.-592 lpp.  
Zinātniski raksti, t ēzes:   
1905.-1906. gada revolūcijas vēstures lappuses// Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki. - 
2006. - Nr. 2. -  85.-95 lpp. 
Jaunākie pētījumi Latvijas ebreju un antisemītisma vēsturē//Varas patvaĜa . Latvijas Okupācijas 
muzeja gadagrāmata  2002.-R., 2003.-430.-441. lpp.  
Padomju vara Latvijā 1919. gadā: komunistiskā terora nacionālais aspekts//Latvijas Vēsture. 
Jaunie un Jaunākie Laiki. - 2007. - Nr. 2. -  104.-108. lpp. 
Holokausts Latvijā 1941-1945//Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti. Holokausta izpēte Latvijā 
12. sējums. R., 2004.-209.-224. lpp.  
LSDSP un neatkarīgās Latvijas izveide. 1918-1920 //Kārlim Ulmanim 125.-R., 2003.-106.-128. 
lpp.  
 
Akadēmiskie kursi: 
 
 Latvijas jaunāko laiku vēsture 
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Jaunāko laiku vēsture  
Baltijas valstis Otrā pasaules kara laikā (1941-1945) 
 Ievads Eiropas diplomātijas vēsturē 1648-1918 
Eiropas diplomātijas vēsture 1918-1939  
Ebreju vēsture Eiropā un Latvijā 16.-20. gs.  
Mīti Latvijas vēsturē – doktora studiju programmā 
 
 
 
Papildus ziĦas par profesionālo darbību:  
Viesprofesors Stenfordas univ . ASV- 2003 
Viesprofesors Joensuu universitātē , Somijā 1996, 1998 
Viesprofesors Turku Universitātē , Somijā 2002, 2004 
LU Vēstures nozares profesoru padomes loceklis 
LU Vēstures nozares promocijas padomes loceklis.  
 
2008. gada 14. septembrī 
 
 
Aivars Stranga 
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C u r r i c u l u m   v i t a e 
 

I Vispārīgās ziĦas 
 
Gvido  STRAUBE 
 
Dzimšanas vieta: Tukums, Latvija 
Adrese: Madonas iela 21 - 34, Rīga, LV-1035 
              tel.: 7578780, 9689986    e-pasts: gvido.straube@lu.lv 
Svešvalodas: vācu (brīvi), krievu (brīvi), angĜu (vidēji),  
                     ir priekšzināšanas latīĦu valodā 
Izglītība: 
               1998  Humbolta universitāte, Berlīne, pasniegšanas metodika universitātē                                 
               1986-1989  Latvijas ZinātĦu Akadēmija, Latvijas Vēstures institūts, 
aspirants                                      
               1977-1984  Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, students 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:  
 2003      Profesors vēsturē (LU-PR Nr.0231) 
 1999      Latvijas vēstures asociētais profesors 
            1992        Vēstures zinātĦu doktors 
            1992        Latvijas vēstures katedras docents  
            1990        Vēstures zinātĦu kandidāts 
                       
Nodarbošanās: 
 2001.III.          LU Vēstures un filozofijas fakultātes dekāns 
 2001.II.           LU Vēstures un filozofijas fakultātes dekāna v.i. 
 2000.V.           Ėīles universitāte, viesprofesors 
            1998.IV-VIII  Humbolta universitāte/ Berlīne, viesdocents  
            1998.IV-VIII  Berlīnes brīvā universitāte, viesdocents 
       1994-1999      Latvijas Valsts Kinofotofonodokumentu arhīvs, vadošais 
 
 
 
Pedagoăiskā darbība 
 Maăistra un bakalaura darbu vadīšana 
  
 Docētie studiju kursi: 
 A daĜa – Latvijas jauno laiku vēsture 1558.-1800., 2 k.p. 
 B daĜa - Noziegums un sods 18.gadsimta Latvijā. 2 k.p. 

 Absolūtisma izpausmes Latvijā. 2 k.p. 
 Apgaismības gadsimta izpausmes Latvijā. 2 k.p. 
 Vidzemes brāĜu draudzes kustība. 2 k.p. 
 Latvijas baznīcas vēsture. 2 k.p. 

 Mīti Latvijas vēsturē – 4 k. p.  
 Kvalifik ācijas celšana: 

- 1998 – Berlīnes Humbolta universitātē un Berlīnes Brīvajā universitātē 
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Lekcijas un pētniecība ārzemēs: 
- 2004 – Rostokas universitāte 
- 2003 – Rostokas universitāte 
- 2003 – Maincas universitāte 
- 1998 – Berlīnes Humbolta un Brīvā universitātes - Latvija un tās kaimiĦi 

(Igaunija un Lietuva) 18.gs. - 20.gs. – 64 akad. st. 
- 1997 - Klaipēdas Universitāte - Latvijas jauno laiko vēsture, 32 akad st.                              
- J.G.Herdera Institūtā, 1993, 1997. 

            -   BrāĜu Unitātes arhīvā Hernhūtē, 1987, 1993 
 
               Starptautiskās stipendijas: 
                             VW-stipendija/ Vācija - 1998, 1993 
                             J.G.Herdera Institūta stipendija/Vācija - 1997  
 
Organizatoriskais darbs 
“Latvijas Arhīvi” redkolēăijas loceklis 
LU Vēstures un filozofijas fakultātes dekāns 
Latvijas Valsts Heraldikas komisijas loceklis 
Nacionālās vēstures komitejas loceklis 
Latvijas Kultūras Fonda eksperts 
 
 
2008. gada 25. septembrī 
Prof. Dr. Gvido Straube        
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Andra Šnē 

dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae) 
 
 
 
Personas dati: dzimis 1973.gada 8.februārī, dzīvo Rīgā, Biėernieku ielā 77-33, tel. 

9118295; e-pasts: Andris.Sne@lu.lv 
Izglītība: augstākā izglītība, vēstures maăistra grāds LU 1997.g., vēstures bakalaura 

grāds LU 1995.g. 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:  LU Vēstures un filozofijas 

fakultātes docents (kopš 2004.gada), asistents (2002.-2004.g.), pasniedzējs (1999.-
2002.g.); vēstures doktora zinātniskais grāds LU 2003.g. 

Nodarbošanās (citas darba vietas): Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības 
inspekcijas Arheoloăijas centra vadītājs (kopš 2002.g.), galvenais speciālists 
(1998.-2002.g.), speciālists (1994.-1998.g.). 

Zinātniski pētnieciskā darbība: pētnieciskās intereses saistās ar vikingu laikmeta un 
krusta karu laikmetu Baltijas jūras reăionā, arheoloăijas un vēstures teoriju. 

Nozīmīgākās publikācijas: kopumā kopš 1994.g. publicēti 54 raksti (latviešu, angĜu 
un poĜu valodās) un 1 monogrāfija, sastādīti 3 rakstu krājumi, kā līdzautors esmu 
piedalījies 4 izdevumu sagatavošanā. Pēdējo gadu nozīmīgākās publikācijas: 

Šnē A. The Hanseatic League and the Eastern Baltic. Towns, trade and politics 
in medieval Livonia from the thirteenth to the mid-sixteenth century // H. Brand, 
ed. The German Hanse in Past & Present Europe. A medieval League as a model 
for modern interegional cooperation? Groningen, 2007. P. 95-115. 

Šnē A. Warfare and Power in Late Prehistoric Societies in the Territory of 
Latvia (tenth to 12th centuries) // A. Bliujiene, ed. Weapons, Weaponry and Man. 
In memoriam Vytautas Kazakevičius (Archaeologia Baltica, vol. 8). Klaipeda, 
2007. P. 254-262. 

Šnē A. The Battle of Saule in 1236: Old Myths and Contemporary Research // 
Kryžiaus karu epocha Baltijos regiono tautu istorineje samoneje. Moksliniu 
straipsniu rinkinys. Sud. R. R. Trimoniene, R. Jurgaitis. Šiauliai, 2007. P. 11-24. 

Šnē A. Emergence and Development of Early Urbanism in the Late Prehistoric 
Latvia // I.Misāns, H.Wernicke, Hgs. Riga und der Ostseeraum. Von der 
Grundung 1201 bis in die Fruhe Neuzeit. (Tagungen zur Ostmitteleuropa-
Forschung 22). Marburg, 2005. P.24-36. 

Šnē A. Understanding Power: On the Study of Late Prehistoric Social and 
Political Structures in Latvia // V.Lang, ed. Culture and Material Culture. Papers 
from the first theoretical seminar of the Baltic archaeologists (BASE) held at the 
University of Tartu, Estonia, October 17th-19th, 2003. (Interarchaeologia, 1). 
Tartu, Riga, Vilnius, 2005. P.53-70. 

Misāns I., Šnē A. Klosteris, pils un pilsēta. Materiāli semināriem 
Rietumeiropas viduslaiku vēsturē. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004. 288 lpp. 

Šnē A. Sabiedrība un vara: sociālās attiecības Austrumlatvijā aizvēstures 
beigās. Rīga: Intelekts, 2002. 469 lpp. 

Šnē A. Aizvēstures sabiedrību pētniecības attīstība Latvijā // Latvijas ZinātĦu 
Akadēmijas Vēstis. A daĜa, 2002., 56.sēj., Nr. 1., 10.-18.lpp. 
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Akadēmiskie kursi:  

Vēstures bakalaura studiju programmas B sadaĜas kursi "Semināri seno laiku vēsturē: 
vēlais antīkais laikmets", 4 k.p., "Semināri Rietumeiropas viduslaiku vēsturē: 
viduslaiku kultūra", 2 k.p.; "Ievads kultūrantropoloăijā", 2 k.p.; “Anglijas viduslaiku 
vēsture” 2 k.p.; nepilna laika studiju programmā A sadaĜas kursi: "Aizvēsture", 2 k.p., 
"Semināri aizvēsturē", 2 k.p.,  "Rietumeiropas viduslaiku vēsture", 2 k.p.;  

Vēstures maăistra studiju programmas A sadaĜas kurss “Latvijas vēstures 
historiogrāfija”, 2 k.p.;  

Vēstures doktora studiju programmas B sadaĜas kurss: Rietumu historiogrāfija un 
vēstures teorijas : ietekme uz mūsdienu Latvijas vēsturi (kopā ar doc. J. Taurēnu) 

Vēstures maăistra studiju programmas B sadaĜas kursi "Telpa un vara ZiemeĜeiropā 
agrajos viduslaikos", 2 k.p., "Vikingu laikmeta sabiedrība Skandināvijā", 2 k.p.; 
Klasiskās filoloăijas bakalaura programmā A sadaĜas kurss „Senās Grieėijas un Senās 
Romas vēsture”, 4 k.p. 
Citas ziĦas par profesionālo darbību: kopš 1994.g. ar referātiem esmu piedalījies 

38 starptautiskās un vietējās konferencēs Latvijā, Vācijā, Nīderlandē, Zviedrijā, 
Dānijā, Lielbritānijā, Portugālē, Somijā, Šveicē, Lietuvā un Igaunijā. 

Vairākas reizes (1996., 1997., 1998., 1999.g.) esmu stažējies Zviedrijā, kā arī 
Lielbritānijā (1998.g.). Somijā (2000.g.) un Vācijā (2004.g.), piedaloties gan 
lekcijās un semināros, gan arheoloăiskajos izrakumos, kā arī veicot vēstures 
zinātniskās literatūras studijas.  

2001.-2002.g. Turku Universitātē (Somija) lasīti lekciju kursi par sociālo 
arheoloăiju un vikingu laikmetu ZiemeĜeiropā. 

Kopš 1998.g. esmu Eiropas arheologu asociācijas (European Association of 
Archaeologists) biedrs 

 
 
2008. gada 15. septembrī. 
 
Docents, dr. hist Andris Šnē 
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Docenta JāĦa Taurēna  
dzīves un darba gājums. 

(Curriculum Vitae) 
 

Dzimšanas gads: 1969  
   
Izglītība: 1988-1993 

 
1993-1996 

Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas 
fakultāte,    students  
Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un 
filozofijas    fakultāte, doktorants  
                       

Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi: 

  
 
kopš 1999 
 
1993 
1999 
 
 

 
 
Rietumeiropas un Amerikas Jauno un jaunāko 
laiku vēstures katedras docents 
- vēstures maăistrs, Mag.hist. 
-  vēstures doktors, Dr.hist.  
 

Nodarbošanās:  1996-1997 
  
1997-1999 
 
kopš 1999 
 

Rietumeiropas un Amerikas Jauno un jaunāko 
laiku vēstures katedras asistents 
Rietumeiropas un Amerikas Jauno un jaunāko 
laiku vēstures katedras lektors 
Rietumeiropas un Amerikas Jauno un jaunāko 
laiku vēstures katedras docents 

Zinātniski pētnieciskā darbība: Baltijas valstu ārpolitika un starptautiskais stāvoklis 20. gs., 
Latvijas 20. gs. vēstures historiogrāfija  
Galvenās publikācijas:  
Mācību līdzekĜi: Latvijas vēstures pamatjautājumi un valsts konstitucionālie principi. 3., 
atkārtotais un papildinātais izdevums.- R., 2004.- 272 lpp. 
Baltijas valstu neatkarības pirmie divdesmit gadi (1920-1940): 6. nod.//Pasaules vēsture 
vidusskolai III).-R.:Zvaigne ABC, 2003.-126.-147. lpp.  
I. Feldmanis, J. Taurēns. Starptautiskās attiecības 20. gadsimta trīsdesmitajos gados: 5. nod.// 
Pasaules vēsture vidusskolai III.-R.:Zvaigne ABC, 2003.-106.-125. lpp. 
I. Feldmanis, J. Taurēns. Otrais pasaules karš:7. nod. //Pasaules vēsture vidusskolai III.- R., 
Zvaigne ABC, 2003.-148.-175. lpp.  
J.Taurēns. Baltijas valstu neatkarības pirmie divdesmit gadi (1920-1940): 6. nod.//Pasaules vēsture 
vidusskolai III. Hrestomātija-R.:Zvaigne ABC, 2004.-110.-129. lpp.  
I. Feldmanis, J. Taurēns. Starptautiskās attiecības 20. gadsimta trīsdesmitajos gados: 5. nod.// 
Pasaules vēsture vidusskolai III. Hrestomātija.-R.:Zvaigne ABC, 2004.-93.-109. lpp. 
I. Feldmanis, J. Taurēns. Otrais pasaules karš:7. nod. //Pasaules vēsture vidusskolai III 
Hrestomātija.- R., Zvaigne ABC, 2004.-130.-154. lpp. 
Zinātniski raksti: 
Politiskās vēstures historiogrāfija Latvijā :problēmas un panākumi//CLIOHnet Latvijas nacionālā 
konference. Rīga, LU, 2003. gada maijs. –R., 2004.-19.-30. lpp 
Politiskās vēstures historiogrāfija Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas// Latvijas Vēsture. Jaunie 
un Jaunākie Laiki. 2005. Nr. 2. 82.-91. lpp. 
Rietumi un Baltijas tautu cīĦa par neatkarību 1989-1991. Starptautisko attiecību problēmas. 
Latvija, Baltija, Eiropa. Profesoram Albertam Varslavānam – 75.  Jubilejas rakstu krājums. R., 
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2005 .-199.-212. lpp.   
Kerstena izmeklēšanas komisija ASV Kongresa pārstāvju palātā un latviešu trimda 1953.-1954. 
gadā. Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki. – 2006.-Nr. 3. – 58.-67. lpp 
Helsinku process un latviešu trimda 20. gadsimta 70. gadu pirmajā pusē. Latvijas Vēsture. Jaunie 
un Jaunākie Laiki. 2007. Nr. 3. 106.-116. lpp.  
Latvijas ārpolitika  neatkarības rītausmā: jauna grāmata par Latvijas un Polijas attiecībām. Latvijas 
Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki. 2007. Nr. 3. 124.-128. lpp. 
Atmodas laika līderes un viĦu iekĜaušanās Latvijas elitē//Sievietes Latvijas vēsturē.R., 2007.165.-
172. lpp.  
Latvijas sūtniecība ASV un aukstā kara lielās politikas problēmas// Latvijas Vēsture. Jaunie un 
Jaunākie Laiki. 2008. Nr. 1. 110.-115. lpp. 
Struggle for Independence of the Baltic Nations and International Relations, 1988-1991: Latvian 
Viewpoint. Starptautiskas zinātniskas konferences tēzes V Baltijas studiju konference Eiropā. 
Turku, June 5-7, 2003. P. 104 
Akadēmiskie kursi:  
Obligātie kursi: 
1997-1999 Rietumeiropas un Amerikas mūsdienu vēstures problēmas bakalaura programma 2 kp 
1999 – Vēstures teorijas problēmas -maăistra studiju  programma 2 kp 
1997- Mūsdienu vēstures historiogrāfijas problēmas (kopā ar I. Butuli, I. Feldmani, A. Zundu) 
maăistra studiju  programma 2 kp 
Izvēles kursi ASV 20. gadsimta vēsturē, Baltijas valstu ārpolitikā, Latvijas vēstures historiogrāfij ā, 
pēckara starptautisko attiecību vēsturē u. c.  
Rietumu historiogrāfija un vēstures teorijas : ietekme uz mūsdienu Latvijas vēsturi (kopā ar doc. 
A. Šnē) – doktora studiju programma 
Papildus ziĦas par profesionālo darbību: 
 1999 - LU Vēstures un filozofijas fakultātes Domes loceklis 
2003 - LU Vēstures un filozofijas fakultātes Domes sekretārs 
1999 – LU Vēstures nozares doktora studiju programmas padomes sekretārs 
2000 – Vēstures bakalaura studiju programmas starptautisko attiecību specializācijas virziena 
koordinators 
2002 – 2003 Starptautiskās zinātniskās konferences “Latvijas nacistiskās Vācijas okupācijas varā 
(1941-1945)” organizācija. Rīgā, 2003. gada 12.-13. jūnijā.  
2007 Starptautiskās zinātniskās konferences “Baltija Otrajā pasaules karā (1939-1945)” 
organizācijas komitejas sekretārs. Rīgā, 2007. gada 6.-7. novembrī 

 
2008. gada 15. septembrī  
 
Jānis Taurēns    
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ANDREJA VASKA 
DZĪVES UN DARBA GĀJUMS (CURRICULUM VITAE) 

 
I vispār īgās ziĦas 
DZIMŠANAS GADS:  1947 
DARBA VIETA:           LU  VFF.; Rīgā, Brīvības ielā 32; tel. 7-28-  08-74 
                                      E-pasts: Andrejs.Vasks@lu.lv  
MĀJAS ADRESE:        Rīga –39, Āraišu ielā 29  - 1; tel. 7-51-38-90 mob.t. 9411980 
PĀRVALDA SVEŠVALODAS:  krievu, angĜu 
IZGLĪTĪBA: 
         1965 - 1970           Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filozofijas   

                          fakultāte, students 
          1980 - 1983          PSRS ZA  Arheoloăijas institūts, aspirants 
AKADĒMISKIE NOSAUKUMI UN ZINĀTNISKIE GRĀDI: 
          1984    Vēstures zinātĦu kandidāts 
           1992    Vēstures doktors 
           1993    Latvijas Vēstures institūta vadošais pētnieks    
           1995    Habilitētais vēstures doktors  
            1997    LU profesors 
            2000 Latvijas ZinātĦu akadēmijas korespondētājloceklis 
NODARBOŠANĀS: 
           1968 - 1980    Latvijas PSR Vēstures muzeja zin. līdzstrādnieks 
           1984 - 1992    Latvijas Vēstures institūta zin. līdzstrādnieks 
            kopš 1993       LU Latvijas Vēstures institūta vadošais pētnieks 
            kopš 1997       LU  Vēstures un filozofijas fakultātes  Arheoloăijas un 
                                    vēstures palīgdisciplīnu katedras profesors 
            kopš 1999       LU  Vēstures un filozofijas fakultātes  Arheoloăijas un 
                                    vēstures palīgdisciplīnu katedras vadītājs 
II Zin ātniskā darbība un publikācijas (2001.-2008.) 
� Vada LZP finansētu projektu "Cilvēks mainīgajā vidē akmens laikmetā un agro 

metālu periodā” 
� Publikācijas (kopš 2001. g.) 

Monogrāfijas: 
1.Latvijas senākā vēsture. 9. g.t.pr.Kr. - 1200.g. -  Rīga, 2001. -  463 lpp. (līdzautori  
J. Apals, M. Atgāzis, J. Graudonis, I. Loze, Ē. Mugurēvičs, I. Zagorska). 
2. Staldzenes bronzas laikmeta depozīts. Staldzene Bronze Age Hoard. – Rīga, 2004. 
– 80 lpp. (līdzautors A. Vijups). 
Publicētie raksti recenzētos izdevumos: 
1. Akmens darba cirvji Daugavas baseinā: apdzīvotības raksturojums // LVIŽ – 2002. – nr.2. –  
       27. –  43. lpp. 
2.Early metalurgy in Latvia. – I Bronzi Antichi: Produzione e tecnologia. Atti del XV Congresso    
Internazionale sui Bronzi Antichi. – Monographies  instrumentum 21. – Montagnac: editions 
 Monique Mergoil, 2002. – p. 35-39. 
3.Akmens darba cirvju simbolika (pēc Daugavas baseina materiāliem). – Latvijas arheoloăija.  
Pētījumi un    problēmas. - Latvijas Vēstures muzeja raksti. Nr. 8. – Rīga, 2002. – 183. – 190. 
lpp. 
4. The symbolism of stone work-axes (based on material from the Daugava basin) // 
Archaeologia Lituana 4. – Vilnius: Vilnius University Publishing House,  2003. – P. 27 – 32. 
5.Rietumlatvija bronzas laikmeta sakaru lokā //Arheoloăija un etnogrāfija (turpmāk 
AE) – 21. laid.  
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6.AkmeĦu krāvuma kapulauki Kurzemē //AE – 21. laid.  
7.Kurši un Baltijas somi Kurzemē I gadu tūkstotī – LVIŽ – 2004. – Nr. 3. – 6. – 17. 
lpp. 
8.Latvijas pilskalnu izpētes gaita // LVIŽ. – 2005. – Nr. 4. – 9.-42. lpp. 
9.Apdzīvotība un zemkopība Rietumlatvijā agro metālu periodā (līdzautors L.    

KalniĦa) – AE, R., 2006. – 23. laid. – 282. – 294. lpp. 
1. Dzelzs sārĦi apbedījumos // LVIŽ – 2007. – Nr. 3. – 5. – 12. lpp. 
11.Weapons and Warfare during the Bronze Age in the Area of Present-Day 
          Latvia.- in: ARCHAEOLOGIA BALTICA 8. – Klaipeda University Press     
          2007.  
III Pedagoăiskā darbība 

Vadītie promocijas darbi  -  1 
Docētie studiju kursi: 
a) vēstures bakalaura studiju programmā: 
●  Latvijas aizvēsture, ●  Latvijas arheoloăija. ●   Latvijas arheoloăiskie pieminekĜi. ●   
Bronzas laikmets Eiropā. ●   Indoeiropieši Eiropas aizvēsturē. ●  Balti, somugri un 
slāvi Austrumeiropas aizvēsturē. ●   Latvijas kultūra pirmskristietības laikmetā. ●   
Arheoloăiskā lauku darbu prakse. 
 b) vēstures maăistra studiju programmā: 
 Etniskās rekonstrukcijas aizvēsturē. ●  Arheoloăija un politika 20. gadsimtā.  ●  
Latvijas arheoloăija: agro metālu periods un agrais dzelzs laikmets. ●   Individuālie 
pētījumi Latvijas arheoloăijā ( kopā ar as.prof. A. Vijupu). 
IV  Organizatoriskais darbs 
 
1.Starptautiskās aizvēstures un protovēstures zinātĦu ūnijas Pastāvīgās komitejas 
loceklis (Permanent Committee of the International Union of Prehistoric and 
Protohistoric Sciences). 
2.LU  Vēstures zinātĦu promocijas padomes priekšsēdētājs;  
3.LZP Humanitāro un sociālo zinātĦu ekspertu komisijas loceklis 
4.Periodiskā izdevuma Arheoloăija un etnogrāfija redkolēăijas loceklis 
5. LU Vēstures un filozofijas fakultātes Arheoloăijas un vēstures palīgdisciplīnu katedras 
vadītājs 
 
 
              
2008. gada 12. maijā 
                                                                                                                                       
                                                                                                                                        
Andrejs Vasks 
dr. habil. hist., prof. 
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     Dr.hist., as .prof. Armands Vijups  
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1963. 
  
Izglītība:   1981-1986      Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un  
     filozofijas  fakultāte, students 

 1988.-1991.  Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un  
   filozofijas  fakultāte, aspirants 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
   1998.   Vēstures doktors 
   1999.  Latvijas Universitātes asociētais profesors  

arheoloăijā   
 
Nodarbošanās: 

1986     Latvijas PSR Kultūras ministrijas Muzeju un kultūras 
             pieminekĜu zinātniskās pētniecības padome, jaunākais zinātniskais  
        līdzstrādnieks; 
1986-1988 Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, 

pasniedzējs pēc stundu likmes; 
1988-1991 Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un  filozofijas fakultāte, 

pasniedzējs;   
     1991-1998    Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, lektors; 

1994-1998 Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, katedras 
vadītāja v.i. 

 kopš 1999   Latvijas Universitāte, asociētais profesors; 
 kopš 2000  Ventspils muzeja direktora vietnieks zinātniskajā darbā 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
Vasks A., Vijups A. Staldzenes bronzas laikmeta depozīts: Staldzene Bronze Age 
Hoard. – R., 2004. – 80 lpp. 
Vijups A. Zīmes kuršu lentveida aproču iekšpusē un Puzes Lejaskroga kapsētas 82. 
kaps// Ventspils Muzeja Raksti II. – R., 2002. – 195.-201.lpp. 
Vijups A. Dobeles pakavsaktas//Acta Universitatis Latviensis: Nr.555. Feodālisma 
problēmas Baltijā. - R.,1990. - 43.-67.lpp. 
Vijups A. Pakavsaktas ar masīvām un garenām zvērgalvām Latvijas XIV-XV gs. 
arheoloăiskajā materiālā//Arheoloăija un etnogrāfija. - R.,1994. - 17.laid. - 124.-
128.lpp. 
Vijups A.Viduslaiku pakavsaktu izmantošanas augšējā hronoloăiskā 
robeža//Arheoloăija un etnogrāfija. - R.,1996. -18.laid. - 155.-161.lpp. 
Vijups A. Ventspils pilsētas ăerboĦa attīstība 20.gs.//Acta historica Vindaviensia. – 
R., 2001. – 320-338.lpp. 
Pāvulāne V., Vijups A. Aizvēsture un seno laiku vēsture pamatskolai. Eksperimentāls 
mācību līdzeklis.I. - R.,1997. - 5.-70.lpp. 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 34 
Konferenču tēzes     6 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
1991. -  stažēšanās vēstures palīgdisciplīnās ToruĦas Universitātē (Polijā);  
1993., 1994. - stažēšanās arheoloăijā Gēteborgas Universitātē (Zviedrijā) 
1995. -  stažēšanās arheoloăijā Roskiles Universitātē ( Dānijā),  
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1994. - dalība arheoloăiskajā ekspedīcijā (izrakumu asistents) Oslo apkārtnē 
(Norvēăijā),  
1998. -  sekcijas “The Baltic as Interaction Zone in Prehistory” vadība Eiropas 
Arheologu Asociācijas 4.kongresā Gēteborgā. 
1996. - Eiropas Arheologu Asociācijas (EAA) II kongresa organizācijas komitejas 
loceklis 
1994.-1996..-’’Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla ‘’ redkolēăijas loceklis 
1994.-1997. - vēstures bakalaura studiju apakšprogrammas "vēsture, 
kultūrvēsturiskās vides aizsardzība" direktors LU Vēstures un filozofijas fakultātē. 
1995.-1996.- Latvijas Arheologu Biedrības priekšēdētāja vietnieks un valdes loceklis. 
1995.-1996.g -līdzdarbība starptautiskā projektā “ Baltijas valstu vēsture” Igaunija, 
Latvija, Lietuva (Latvijas puses aizvēstures daĜas vadība). 
no1996.- PieminekĜu aizsardzības inspekcijas Arheoloăijas mantojuma ekspertu 
padomes loceklis; 
1997. - 2000.-  Sorosa fonda-Latvija Izglītības komisijas loceklis. 
1996.-1998.- Gēteborgas Universitātes Arheoloăijas institūta un LU Vēstures un 
filozofijas fakultātes kopprojekta Latvijas puses koordinators, divu šī projekta 
ietvaros izdoto rakstu krājumu sastādītājs un redaktors. 
1999. - lekciju kurss un stažēšanās Berlīnes Brīvajā Universitātē un Humbolta 
Universitātē. 
1999.-2000.– Latvijas ZinātĦu Padomes eksperts arheoloăijā. 
2000.- 2003. -- Rietumlatvijas vēstures izpētes komisijas zinātniskais sekretārs. 
2000.-2006.– arheoloăisko ekspedīciju vadība Puzes Lejaskroga, Užavas un Zlēku 
GaisiĦu viduslaiku kapsētās. 
2000.-2002.– Ventspils muzeja pamatekspozīcijas zinātniski saturiskās daĜas darba 
grupas vadītājs (Livonijas ordeĦa pils 1. stāvs un torĦa telpas), "Spīdolas balvas" 
laureāts par ekspozīciju Ventspils muzejā (darba grupā). 
2003. -- Latvijas Nacionālās kultūras padomes (LR KM) loceklis. 
2004.-2005.– VKKF Kultūras mantojuma padomes loceklis. 
Akadēmiskie kursi: 

• Arheoloăija                               B  daĜa                       2 kredītp.  
• Vēstures palīgdisciplīnas          A  daĜa                       2 kredītp.  
• Muzeoloăija un Latvijas  
      muzeji          B  daĜa                       2  kredītp. 
• Seminārs:Aizvēsture                 A  daĜa                       4  kredītp.            
.                        
• Numismātika                             B  daĜa                       2  kredītp. 
• Aizvēsture                                 A  daĜa                       2 kredītp. 

Papildus  ziĦas  par  profesionālo  darbību:    
LU  VFF  Domes  loceklis. 
LU  VFF Vēstures doktora studiju programmas padomes loceklis. 
Latvijas Muzeju padomes loceklis. 
Latvijas Republikas Heraldikas komisijas loceklis. 
 
2008. gada 15.septembrī 

 A.Vijups  
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Asociētās profesores Lilitas Zemītes 
dzīves un darba gājums. 

(Curriculum Vitae) 
 

Dzimšanas gads: 1961  
Izglītība: 1979-1984       

 
1988-1992 

Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un 
filozofijas fakultāte,    studente  
Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un 
filozofijas    fakultāte, aspirante  
                       

Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi: 

1993 
1996 
2001 

Vēstures doktore 
Docente 
Asociētā profesore 

Nodarbošanās:  1984-1990 
 
1991-1993 
 
1993-1996 
 
 
1996-2001 
 
 
Kopš 2001 

LVU, Vēstures un filozofijas fakultāte, Jauno un 
jaunāko laiku vēstures katedra, laborante 
LU, Vēstures un filozofijas fakultāte, Jauno un 
jaunāko laiku vēstures katedra, asistente 
LU, Vēstures un filozofijas fakultāte, 
Rietumeiropas un Amerikas Jauno un jaunāko 
laiku vēstures katedra, lektore 
LU, Vēstures un filozofijas fakultāte, 
Rietumeiropas un Amerikas Jauno un jaunāko 
laiku vēstures katedra, docente 
LU, Vēstures un filozofijas fakultāte, 
Rietumeiropas un Amerikas Jauno un jaunāko 
laiku vēstures katedra, asociētā profesore jauno 
laiku vēsturē 

 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: Tautu Savienības politiskās vēstures problēmas, Latvijas darbība 
Tautu Savienībā, Latvijas ārpolitika 20. gadsimtā , ASV un  jauno laiku vēstures un 
historiogrāfijas problēmas. 
 
Galvenās publikācijas:  1999.-2004.  
Monogrāfijas:  
Zemīte L. Latvia in the  League of Nations.-Riga, 2002.-144 pp. 
Citas publikācijas 
Amerikas Savienoto Valstu  valdības politika Amerikas pamatiedzīvotāju jautājumā//Latvijas 
Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki.-2003.-Nr. 1. 48.-58. lpp. 
 Minoritāšu jautājums Tautu Savienībā. Starptautisko attiecību problēmas. Latvija, Baltija, 
Eiropa, R., 2005. 250-256. lpp.  
Lielbritānijas 300 gadu jubileja. Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki, 2006., Nr. 3. (63). 
68.-74. lpp. 
Laiks atteikties no kādas tradīcijas Franču revolūcijas nosaukumā. Latvijas Vēsture. Jaunie un 
Jaunākie Laiki, 2007., Nr. 3. (67). 58.-61. lpp. 
  
Akadēmiskie kursi: 2002-2008.g.  
 
Alternatīvā vēsture (doktora studiju programma)  
Jauno laiku vēstures historiogrāfija  
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Jauno laiku vēsture; 
Seminārs Rietumeiropas un Amerikas jauno laiku vēsturē.  
ASV vēsture 17.-19. gs; 
 ASV etniskā un imigrācijas vēsture 17.-19. gs; 
 Tautu Savienība un Latvija; 
Politiėi un diplomāti –personības jauno laiku vēsturē 
 
Papildus ziĦas par profesionālo darbību:  
Vēstures studiju programmas padomes locekle 
Jauno un jaunāko laiku vēstures studiju virziena koordinēšana 
 vēstures bakalaura studiju programmā 
 
 
 

 
2008. gada 25. septembrī 
 
 
Lilita Zemīte 
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Profesora Antonija Zundas 
dzīves un darba gājums. 

(Curriculum Vitae) 
 

Dzimšanas gads: 1947  
Izglītība: 1969-1974       

 
1976-1978 

Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un 
filozofijas fakultāte,   students  
Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un 
filozofijas    fakultāte, aspirants  
                       

Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi: 

 1979 
1984 
1992 
1997 
1999 
2002 
 

 Vēstures zinātĦu kandidāts 
Docents 
Vēstures doktors 
Asociētais profesors 
Vēstures habilitētais doktors 
LU Profesors 

Nodarbošanās:  1974-1976 
1978-1983 
 
1983-1984 
 
1984-1989 
1983-1999 
 
 
1999-2002 
 
 
Kopš 2002 
 
 
Kopš 2001 

Saldus 1. vidusskolas vēstures skolotājs 
LVU, Vēstures un filozofijas fakultāte, 
pasniedzējs, vecākais pasniedzējs 
LVU, Vēstures un filozofijas fakultāte, Jauno un 
jaunāko laiku vēstures katedra, vadītājs 
LVU, Vēstures un filozofijas fakultāte, dekāns 
LU Vēstures un filozofijas fakultāte 
Rietumeiropas un Amerikas Jauno un jaunāko 
laiku vēstures katedra, docents 
 LU Vēstures un filozofijas fakultāte 
Rietumeiropas un Amerikas Jauno un jaunāko 
laiku vēstures katedras,, asociētais profesors  
LU Vēstures un filozofijas fakultāte 
Rietumeiropas un Amerikas Jauno un jaunāko 
laiku vēstures katedras, profesors 
Latvijas Republikas Valsts prezidenta 
padomnieks vēstures jautājumos 

 
Galvenās publikācijas:  1998.-2004.  
 
Monogrāfijas:  
Latvijas un Lielbritānijas attiecības 1930.-1940. Realitāte un ilūzijas.-R., 1998. -267 lpp. 
Latvija nacistiskās Vācijas okupācijas laikā (1941-1945)//Latvijas vēsture 20. gadsimts.-R., 2005.-
231.-284  lpp. 
History of Latvia the 20th century/Daina Bleiere, Ilgvars Butulis, Inesis Feldmanis, Aivars 
Stranga, Antonijs Zunda.-Rīga, 2006 -560 pp 
Latvija Otrajā pasaules karā (1939-1945)/Daina Bleiere, Ilgvars Butulis, Inesis Feldmanis, Aivars 
Stranga, Antonijs Zunda.-Rīga, 2008 -582 lpp 
 Zinātniski raksti, t ēzes:   
Kolaborācija vācu okupētajā Latvijā: nostādnes vēstures literatūrā//Latvijas Vēsturnieku komisijas 
raksti. 7. sējums.-R., 2002.-141.-164. lpp. 
Lielbritānijas un Padomju Savienības abpusējās finansiālās pretenzijas un Latvijas zelts// Latvijas 
Vēsturnieku komisijas raksti.-19. sējums.-R., 2007.-71.-98. lpp. 
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Baltijas jautājums 20. gadsimta 60. gadu starptautiskajās attiecībās// Latvijas Vēsturnieku 
komisijas raksti.20.sējums.-R., 2007.-17.-29. lpp.  
Baltijas valstu problēma un Lielbritānija Otrā  pasaules kara gados//Latvijas Vēsture. Jaunie un 
Jaunākie Laiki. -2004.-Nr. 3.-60.-74. lpp. 
Latviešu bēgĜi un trimdas veidošanās Rietumvalstīs Otrā pasaules kara beigās un pēckara posma 
sākumā// Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki.- 2007.-Nr. 2.93.-101. lpp.  
 
Akadēmiskie kursi:  
Mūsdienu vēstures historiogrāfijas problēmas,  
Rietumeiropas un Amerikas jaunāko laiku vēsture; 
Rietumeiropas integrācijas problēmas pēc Otrā pasaules kara  
Lielbritānija un Baltijas valstis 1919-1945;  
Anglijas jaunāko laiku vēsture;  
 
Papildus ziĦas par profesionālo darbību:  
1999-2006 Vēstures bakalaura studiju programmas direktors  
2003 Vēstures doktora studiju programmas padomes loceklis  
2003 LU Vēstures profesoru padomes loceklis 
2003. un 2004.gadā esmu strādājis un cēlis kvalifikāciju Public Record Office Londonā.   
 
 

 
2008. gada 5. septembrī  
 
 
Antonijs Zunda. 
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5. pielikums. 
Akadēmiskā personāla piedalīšanās zinātniskajos projektos  

un galvenās zinātniskās publikācijas 2002.-2008. gadā 
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Programmas akadēmiskā personāla zinātniskie projekti 
 

I. LZP finansētie nozīmīgākie projekti v ēsturē ar LU V ēstures nodaĜas 
akadēmiskā personāla dalību (Kopš 2005) 
1.Andrejs Vasks. Cilvēks un  kultūra apkārtējās vides kontekstā aizvēstures senākajos 
posmos.  
2.Inesis Feldmanis.Latvija Eiropas iekšpolitisko un ārpolitisko norišu kontekstā 
(1918-2004) (I. Butulis,I.Feldmanis, A. Stranga, J.Taurēns, L.Zemīte, A. Zunda) 
3. Ilgvars Butulis.Ārējais faktors Latvijas XX gadsimta vēsturē. (I.Butulis, I. 
Feldmanis, Ē. Jēkabsons, doktoranti J. Pavlovičs, K. Zellis)  
II.LZP finans ētie nozīmīgākie projekti v ēsturē ar LU V ēstures nodaĜas 
akadēmiskā personāla dalību (2001-2004) 
1.Andrejs Vasks  Cilvēks mainīgajā vidē akmens un agro metālu laikmetā Latvijā 
2.Valdis  BērziĦš  Latvijas vēsture, 1918-1940 
3.Malahovska Lidija, Butulis, Ilgvars.  Ārējais faktors Latvijas jauno laiku vēsturē: 
reăionāls skatījums. (I. Butulis )  
4. Feldmanis Inesis. Latvija Eiropas iekšpolitisko un ārpolitisko norišu kontekstā 
(1918-2000). (I.Butulis, A. Stranga, L. Zemīte, A.Zunda)  
6.Jānis Taurēns. Latvijas neatkarības problēma starptautiskajās  attiecībās 1941. - 
1991. gadā 
7 Straube, Gvido.  J.K.Broce "Zīmējumi un apraksti” 
 
II. Valsts pētījumu programmas “ Letonika “ projekti.  
  
1. Latvija Otrā pasaules kara laikā. (I.Feldmanis, I. Butulis, A. Stranga, A. Zunda)  
2. Etniskie un sociālpolitiskie procesi Latvijā: stereotipu analīze. (Ē. Jēkabsons).  
 
III.Citi nacion ālie projekti.   
 
1.Pasaules vēsture vidusskolām 3 sējumos. (I. Misāns (vadītājs), I. Butulis, I. 
Feldmanis, G. Straube, A. Vijups, J. Taurēns. ) 
2.Pasaules vēsture vidusskolām 3 sējumos.Hrestomātija. (I. Misāns (vadītājs), I. 
Butulis, I. Feldmanis, G. Straube, A. Vijups, J. Taurēns. ) 
3. Latvijas Vēsturnieku komisijas darbība un pētniecības projekti. A. Zunda 
(komisijas sekretārs), Ē. Jēkabsons, I. Feldmanis, A. Stranga, J. Taurēns . Vēsturnieku 
Komisijas raksti 22 sējumos. 
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Programmas akadēmiskā personāla nozīmīgākās publikācijas. 
 

Monogrāfijas 
 
 
1. Jēkabsons, Ē. Lietuvieši Latvijā.-R., 2003.-124 lpp. 
2. Jēkabsons, Ē.Piesardzīgā draudzība: Latvijas un Polijas attiecības 1919. un 1920. 
gadā. – R.,  2007.- 244 lpp. 
3. Stranga, A. Ebreji Baltijā. No ienākšanas pirmsākumiem līdz holokaustam. 14. 
gadsimts-1945. gads.-Rīga, 2008.-592 lpp.  

4. Stranga,  A. Ebreji un diktatūras Baltijā (1926.-1940.).-R., 2002.- 344 lpp  
5. Šnē,  A. Sabiedrība un vara: sociālās attiecības  Austrumlatvijā aizvēstures beigās.-
R., 2002.-469 lpp. 
6. Vasks A., Vijups A. Staldzenes bronzas laikmeta depozīts.-R., 2004.-80 lpp. 
7. Zemīte L. Latvia in the League of Nations. R., 2002.-144 pp 

 
 

Apkopojošas publikācijas, rakstu krājumi, uzziĦu literatūra 
 

1. 20. gadsimta Latvijas vēsture II. Neatkarīgā valsts, 1918-1940. R., 2002.- Līdzaut. 
I. Butulis, Ē. Jēkabsons. 
2.Geschichte Lettlands: 20 Jahrhundert. Daina Bleiere, Ilgvars Butulis, Inesis 
Feldmanis, Aivars Stranga, Antonijs Zunda.-Rīga, 2008 – S. 528  
3. Histoire de la Lettonie au 20eme siecle /Daina Bleiere, Ilgvars Butulis, Inesis 
Feldmanis, Aivars Stranga, Antonijs Zunda.-R., 2006 
4. History of Latvia the 20th century/Daina Bleiere, Ilgvars Butulis, Inesis Feldmanis, 
Aivars Stranga, Antonijs Zunda.-Rīga, 2006 -560 pp 
5. Latgaliešu politiėi un politiskās partijas neatkarīgajā Latvijā. – Rīga, 2006.- 304 
lpp. (sastādītāji Ē. Jēkabsons,  V. Ščerbinskis). 
6. Latvija Otrajā pasaules karā (1939-1945)/Daina Bleiere, Ilgvars Butulis, Inesis 
Feldmanis, Aivars Stranga, Antonijs Zunda.-Rīga, 2008 -582 lpp 
7. Latvijas advokatūra. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi biogrāfij ās 
1919 – 1945.  Biogrāfiska vārdnīca. –Rīga., 2007.- 610 lpp. (sastādītāji Ē. Jēkabsons,  
V. Ščerbinskis). 
8. Latvijas ārlietu dienesta darbinieki 1918–1991. Biogrāfiska vārdnīca. – Rīga: 
Latvijas Valsts vēstures arhīvs; Zinātne, 2003. – 437 lpp. (sastādītāji Ē. Jēkabsons,  V. 
Ščerbinskis) 
9. Latvijas vēsture 20. gadsimts. Daina Bleiere, Ilgvars Butulis, Inesis Feldmanis, 
Aivars Stranga, Antonijs Zunda.-R., 2005.-444 lpp. 
10. Mazākumtautības Latvijā: vēsture un tagadne.-R., 2007.-42.-66. lpp.  
11. Sievietes Latvijas vēsturē: rakstu krājums.-Rīga, 2007. (A.Stranga, G.Straube, Ē. 
Jēkabsons, J.Taurēns, LU vēstures doktoranti.)  
12. Starptautisko attiecību problēmas. Latvija, Baltija, Eiropa. Profesoram Albertam 
Varslavānam – 75. R., 2005. ( I.Feldmanis, A.Stranga, A. Zunda, L.Zemīte, Ē. 
Jēkabsons, J. Taurēns u. c. ).  
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Mācību grāmatas. 
 
1.Butulis I., Daukšte V., KĜava V., Misāns I., Straube G. Pasaules vēsture vidusskolai. 
II daĜa. Rīga,  Zvaigzne ABC, 2002.-344 lpp 
2.Butulis I., Daukšte V., KĜava V., Straube G. Pasaules vēsture vidusskolai. II daĜa. 
Hrestomātija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2002. 
3.Bleiere D., Butulis. I. , Feldmanis I., Goldmanis I., Taurēns J . Pasaules vēsture 
vidusskolai. III daĜa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003. -344 lpp. 
4.Bleiere D., Butulis. I. , Feldmanis I., Goldmanis I., Taurēns J . Pasaules vēsture 
vidusskolai.Hrestomātija. III daĜa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2004  
5.Taurēns, Jānis. Latvijas vēstures pamatjautājumi un valsts konstitucionālie principi. 
–R., 2004.-280 lpp.  
 

Zinātniski raksti. 
 

1. Butulis I. Baltijas tautu garīgās tuvināšanās un intelektuālās sadarbības 
problēmas(1933-1940)//Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki. -2002.-Nr. 3.-70.-
81. lpp 
2. Butulis I.Padomju kultūrpolitikas aspekti dažos latviešu padomju preses izdevumos 
(1945-1949)//Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti. 13. sējums.Otrais izdevums- R., 
2007.-427.-441. lpp. 
3. Butulis I.Jaunā strāva un 1905. gada revolūcija Latvijā//1905. gads Latvijā: 100. 
Pētījumi un starptautiskas konferences materiāli, 2005. gada 11.-12. janvāris.-Rīga, 
2006.-202.-207. lpp.  
4. Butulis I.Austrumeiropas sovetizācija 1944.-1945. gadā//Latvijas Kara muzeja 
gadagrāmata.6.-R., 2005.-73.-80. lpp.  
5. Butulis I.KārĜa UlmaĦa autoritārā režīma ideoloăija Latvijā. Dažas 
pamatiezīmes//100 gadi kopā ar Vili Lāci: konferences materiāli.-R., 2005.-9.-17. lpp.  
6. Butulis I.Ārzemju informācija žurnālā „Zvaigzne” : 1956-1959//Latvijas 
Vēsturnieku komisijas raksti. 21. sējums. Latvijas vēsture 20. gadsimta 40.-90. gados. 
Latvijas Vēsturnieku komisijas 2006. gada pētījumi. –Rīga, 2007.-452.-474. lpp.  
7. Feldmanis I.  Latvijas okupācija vēsturiskie un starptautiski tiesiskie 
aspekti//Starptautisko attiecību problēmas. Latvija. Baltija. Eiropa. Profesoram 
Albertam Varslavānam 75. Jubilejas rakstu krājums.-R., 2005.-131.-140. lpp.  
8. Feldmanis I. Molotova – Ribentropa pakts un Latvijas – Vācijas attiecības (1939-
1940)// Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki. -2005.-Nr. 2.-64.-71. lpp 
9. Feldmanis I.Vācu okupācijas politika Baltijā (1941-1945) ; vispārējās tendences un 
specifiskās iezīmes//Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti. 19. sējums. Okupētā 
Latvija 1940-1990. Latvijas Vēsturnieku komisijas 2005. gada pētījumi.-R., 2007.-
121.-133. lpp 
10.Feldmanis I.Nacistu okupācijas politika Baltijā (1941-1945): koncepcijas un 
izpausmes//Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti. 21. sējums. Latvijas vēsture 20. 
gadsimta 40.-90. gados. Latvijas Vēsturnieku komisijas 2006. gada pētījumi. –Rīga, 
2007.-47.-60. lpp.  
11.Feldmanis I.Der russische Faktor in Lettland in den dreissiger Jahren des 20. 
Jahrhunderts// Beitrage zur Geschichte des Ostseeraumes.-Hamburg, 2002. -S. 171-
179 
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12. Feldmanis I. Die baltischen Staaten in der Zwischenkriegszeit. Eigene und 
gemeinsame Interressen (aus lettisher Sicht) //Beitrage zur Geschichte des 
Ostseeraumes.-Hamburg, 2002. -S. 327-337 
13. Гаврилин А. Архиерейское управление: абсолютизм или соборность? // 
Вестник Русского Христианского Движения. № 183. – Parīze, 2002. – 192.-
202.lpp. 
14. Гаврилин А. Почему не был закрыт Рижский Свято-Троицкий Сергиев 
монастырь? // Богословский сборник. Вып.XI.- Москва, 2003. – 425.- 440.lpp. 
15. Гаврилин А. В. Латвийская Православная Церковь в тридцатых годах XX 
века // Церковь и время. №1 (22). – Москва, 2003. – 173.-181. lpp. 
16. Гаврилин А. В. Люцинское (Лудзенское) благочиние Полоцко-Витебской 
епархии во второй половине XIX – начале XX века. Филокалия.Rīga.2004. – 
168.lpp. 
17. Jēkabsons, Ē. Klaipēdas jautājums un Latvija 1923. gadā//Starptautisko attiecību 
problēmas. Latvija. Baltija. Eiropa. Profesoram Albertam Varslavānam 75. Jubilejas 
rakstu krājums.-R., 2005.-157.-180. lpp. 
18. Jēkabsons, Ē. Latvija un Viduslietuvas problēma 1920.-1922. gadā//Humanitāro 
ZinātĦu Vēstnesis (DU).-2004.-Nr. 6.-78.-85. lpp.  
19.Jēkabsons, Ē. Latviešu sievietes militārajā dienestā Pirmajā pasaules 
karā//Sievietes Latvijas vēsturē.-R., 2007.-36.-55. lpp.  
20. Jēkabsons, Ē. Lietuvieši Latvijā//Mazākumtautības Latvijā: vēsture un tagadne.-
R., 2007.-42.-66. lpp.  
21.Jēkabsons, Ē.Latviešu tautības virsnieki Krievijas armijā 19. gadsimta otrajā pusē 
– 1907. g//Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls.-2006.-Nr. 1.- 74.-109. lpp.  
22.Jēkabsons, Ē. PoĜi  Latvijā//Mazākumtautības Latvijā: vēsture un tagadne.-R., 
2007.-162.-189. lpp. 
23. Misāns I. Wolmar. Eine hansische Kleinstadt im mittelalterlichen Livland // Aus 
der Geschichte Alt-Livlands. Festschrift für Heinz von zur Mühlen zum 90. 
Geburtstag / hrsg von Bernhardt Jähnig und Klaus Militzer. – Münster, 2004. S. 39-
54.   
24.Misāns, I. Cēsis Vācu ordeĦa un Hanzas vēsturē // Cēsīm 800: Quo vadis, Cēsis? 
Vēsture un mūsdienu nosacījumi pilsētas attīstībai. Starptautiskās zinātniskās 
konferences materiāli. Cēsis, 2006. gada 6.-7. aprīlis, Cēsis:  2007. – 103.-119. lpp. 
25.Misāns, I.Clio en Lettonie : l’historiographie de la Lettonie depuis 1990, entre 
tradition et réorientation // Revue d’Histoire Nordique. – 2007. – N 3. – P. 211.-230. 
26. Misāns, I.Gute Zeiten? Schlechte Zeiten? Die „Schwedenzeiten” in der lettischen 
Geschichtsschreibung // Frank Hadler und Mathias Messenhöler (Hg.), Vergangene 
Größe und Ohnmacht in Ostmitteleuropa: Repräsentationen imperialer  Erfahrung in 
der Historiographie seit 1918 (= Geschichtswissenschaft und Geschichtskultur im 20. 
Jahrhundert, Bd. 8). – [Leipzig]: Akademische Verlagsanstalt, 2007. – S. 77-96.  
27. Misāns, I.Organisation und Ablauf der Livländischen Land- und Städtetage // 
Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands / hrsg. von Klaus Neitmann 
und Wolfgang Neugebauer. – Bd. 51 (2005) . – München: Saur, 2006. – S. 49-62 
28.Misāns, I. Integration durch den Handel: Die Einheit des Ostseeraumes zur 
Hansezeit (12./13.-15. Jahrhundert) // Saeculum. Jahrbuch für Universalgeschichte. -   
2005. – S. 227-239. 
29.Misāns, I.Riga – ein Vorort der livländischen Städte im Mittelalter? // Ilgvars 
Misāns und Horst Wernicke (Hg.) Riga und der Ostseeraum. Von der Gründung 1201 
bis in die Frühe Neuzeit (= Tagungen zur Ostmitteleuropa Forschung, Bd. 22). – 
Marburg: Verlag Herder- Institut, 2005. – S. 169-179. 
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30. Stranga A.1905.-1906. gada revolūcijas vēstures lappuses// Latvijas Vēsture. 
Jaunie un Jaunākie Laiki. - 2006. - Nr. 2. -  85.-95 lpp. 
31. Stranga A. Holokausts Latvijā 1941-1945//Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti. 
Holokausta izpēte Latvijā 12. sējums. R., 2004.-209.-224. lpp.  
32..  Stranga A. Jaunākie pētījumi Latvijas ebreju un antisemītisma vēsturē//Varas 
patvaĜa . Latvijas Okupācijas muzeja gadagrāmata  2002.-R., 2003.-430.-441. lpp.  
33. Stranga A,. Latvijas ārpolitika un starptautiskais stāvoklis :1934-1938// 
Starptautisko attiecību problēmas. Latvija. Baltija. Eiropa. Profesoram Albertam 
Varslavānam 75. Jubilejas rakstu krājums.-R., 2005.-90.-101. lpp.  
34.Stranga A. LSDSP un neatkarīgās Latvijas izveide. 1918-1920 //Kārlim Ulmanim 
125.-R., 2003.-106.-128. lpp. 
35. Stranga A. Padomju vara Latvijā 1919. gadā: komunistiskā terora nacionālais 
aspekts//Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki. - 2007. - Nr. 2. -  104.-108. lpp. 
36. Šnē A. Vara un sociālā organizācija lībiešu vēlā dzelzs laikmeta vadonības sabiedrībās // 
Latvijas Vēsture, 2003., Nr.3., 11.-23.lpp. 
37. Šnē A. Karošana un vara Austrumlatvijas sabiedrībās aizvēstures beigās (7.-12.gs.) // 
Latvijas Vēsture, 2003., Nr.2., 40.-50.lpp. 
38. Šnē A. Aizvēstures sabiedrību pētniecības attīstība Latvijā// Latvijas ZinātĦu Akadēmijas 
Vēstis. A daĜa, 2002., 56.sēj., Nr. 1., 10.-18.lpp. 
39.Taurēns J. Atmodas laika līderes un viĦu iekĜaušanās Latvijas elitē//Sievietes 
Latvijas vēsturē. R., 2007.165.-172. lpp.  
40.Taurēns J. Helsinku process un latviešu trimda 20. gadsimta 70. gadu pirmajā 
pusē// Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki. 2007. Nr. 3. 106.-116. lpp.  
41.Taurēns J.Kerstena izmeklēšanas komisija ASV Kongresa pārstāvju palātā un 
latviešu trimda 1953.-1954. gadā// Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki. – 
2006.-Nr. 3. – 58.-67. lpp 
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gadā//Starptautisko attiecību problēmas. Latvija. Baltija. Eiropa. Profesoram Albertam 
Varslavānam 75. Jubilejas rakstu krājums.-R., 2005.-199.-212. lpp.  
43.Taurēns, J. Politiskās vēstures historiogrāfija Latvijā :problēmas un 
panākumi//CLIOHnet Latvijas nacionālā konference. Rīga, LU, 2003. gada maijs. –
R., 2004.-19.-30. lpp 
44.Taurēns, J. Politiskās vēstures historiogrāfija Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas// 
Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki. 2005. Nr. 2. 82.-91. lpp. 
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6. pielikums. 
Aizstāvēto disertāciju un doktora programmā studējošo 

saraksts, studējošo starptautiskā darbība 
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2002.-2008. gadā aizstāvēto doktora disertāciju saraksts. 
 
Vārds  Promocijas darba tēma Gads 
Tatjana Bartele Latvieši Maskavā pilsoĦu kara gados. 1918-1922 2003 
Margarita 
Barzdeviča 

Rīgas pilsētas un tās apkārtnes teritoriālā attīstība un 
zemes izmantošana pēc 1621.–1710. gada 
kartogrāfiskajiem attēliem 

2004 

Renāte 
Blumberga 

Etnogrāfiskie materiāli par lībiešiem Somijas avotu 
krātuvēs 

2002 

Raimonds 
Cerūzis 

Vācu faktors Latvijā (1918.–1939.): politiskie un 
starptautiskie aspekti 

2003 

Edvīns Evarts Zemes pašpārvalde Latvijas ăenerālapgabalā (1941.-
1944)  

2008 

Dzintars Ērglis Latvijas Centrālā padome un nacionālā pretošanās kustība 
(1943.–1951.) 

2003 

Guntis Gerhards Latvijas iedzīvotāju ėermeĦa garuma vēsturiskā mainība 
(7. g.t.pr. Kr. – 18. gs.) 

2003 

Kārlis Kangeris Latvija un tās iedzīvotāji trešā reiha plānos un okupācijas 
varā (1941.–1945.) 

2002 

Gatis KrūmiĦš Agrārā reforma Latvijā 1988.–1996. 2007 
Anete Karlsone Mājaustie apăērba audumi Latvijā 19. gs. pēdējā 

ceturksnī un 20. gs. 
2002 

Ainārs Lerhis Latvijas Republikas ārlietu dienesta attīstība (1917.–
1941.) 

2002 

Vladislavs 
Malahovskis 

Agrārā reforma Latgalē 20. gadsimta 20. gados 2008 

MārtiĦš 
Mintaurs 

Arhitektūras pieminekĜu saglabāšana  Latvijā, 19. 
gadsimta otrā puse-1940. gads  

2008 

Tālis PumpuriĦš Latvijas valsts karoga veidošanās vēsture (XIX gs. 70. 
gadi – 1923. gads 

2003 

Inese Runce  Valsts un Baznīcas attiecības Latvijā: 1906.-1940 2008 
Roberts Spirăis Daugavas lībiešu 10.–13. gs. krūšu važiĦrotas ar 

bruĦurupuču saktām (tipoloăiska analīze)” 
2007 

Valters 
Ščerbinskis 

Somija Latvijas ārpolitikā 1918.–1940.  2003 

Andris Šnē Sabiedrība un vara: sociālās attiecības Austrumlatvijā 7.–
12. gs 

2003 

Gunita ZariĦa Latvijas iedzīvotāju paleodemogrāfija (7.–18. gs.) 2003 
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LU V ēstures doktora studiju programmā studējošo saraksts 
 
Doktorants Promocijas darba tēma 

1.Kristīne Ante Starpkonfesionālās attiecības Kurzemes guberĦā 19. gadsimta otrajā 
pusē 

2.Alda Bražūne Francijas vieta un loma Latvijas ārpolitikā, 1918.-1940. gadā 

3.Rūdolfs Brūzis  Latvijas vietējie iedzīvotāji Livonijas perioda militārajā sfērā: 
arheoloăiskā materiāla analīze 

4.Gundars Ceipe BrāĜu draudzes vēsture Latvijas Republikas periodā, 1918-1940 
 

5.Juris Ciganovs  
 
 

Latvijas armija 1919.-1940.: saimnieciskās struktūras un bruĦojums 

6.Ilga Cimbule Latgales pašvaldību saimnieciskā un sabiedriskā darbība  1920-1934  
 

7.Anita Čerpinska  Rīgas vieta Krievijas impērijas rietumu robežas aizsardzībā 1812. 
gada karā 

8.Danute Dūra Latvijas vēstures un vēstures mācīšanas idejiskie un politiskie 
aspekti, 1918-1940, 

9.Līga Irbe Slepenpolicija Rīgā Krievijas impērijas cara kancelejas III nodaĜas 
darbības laikā, 

10.MārtiĦš Lūsēns Apdzīvotības attīstība Venstpilī 13.-18. gs (pēc arheoloăisko 
izrakumu materiāliem) 

11.Krišs 
Kapenieks 

Kursenieku etnosa attīstība XX gadsimtā 

12.Imants ěaviĦš Baltijas jūras reăions al-Horezmī “Zemes ainu grāmatā 

13.Pēteris Kivrāns BoĜeslava Brežgo ieguldījums Latvijas vēstures zinātnē 

14.Nadežda 
Pazuhina  

Vecticībnieku kultūra 1920.-1930. gadu Latvijā 

15.Ilze Pinte  Sievietes Latvijas Republikas bruĦotajos spēkos pēc neatkarības 
atjaunošanas 

16. Gints Putiėis DzelzceĜa transporta faktors Latvijas Republikas sociāli 
ekonomiskajā un politiskajā dzīvē 1918.-1940. gadā 

17.Iveta Sprūga  Latgales politiskās partijas Latvijas Republikā (1918-1934) 

18. Jānis ŠiliĦš  Latvijas Sociālistiskā Padomju Republika 1918. gada decembris-
1919. gada jūnijs: galvenās militāri politiskās tendences 

19. Arturs 
Tomsons 
 

DivasmeĦu zobeni Latvijas arheoloăiskajā materiālā 9.-13. gs, 

20.Vladislavs 
Užulis  

Pārvaldes sistēmas transformācijas priekšnoteikumi OsmāĦu 
impērijā 1918-1923 
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Doktora programmas studējošo un absolventu starptautiskā darbība.  
 
Doktorants Aktivitātes 

1.Kristīne Ante Referāts konferencē : Daugavpils Universitātes XVI Humanitārie lasījumi 
2006. g. 
Referāts starptautiskā zinātniskā doktorantu seminārā  Nordosteuropa in 
Geschichte und geschichtsshreibung, Vi ĜĦa, 2006. g. maijs 
Pētījumi Sanktpēterburgas arhīvos, 2007, 2008 

2. Ainārs Bambals Referāts starptautiskā seminārā: Soviet repression as genocide ? 
Theoretical consideration and cases , Tallina, 2004. gada oktobris.  
Referāts konferencē  Nacionālā pretošanās komunistiskajiem režīmiem 
Austrumeiropā pēc Otrā pasaules kara , Rīga, 2005. gada jūnijs. 
Referāts konferencē: Daugavpils Universitātes XVI Humanitārie lasījumi 
2006. g. janvāris 
Referāts konferencē: Daugavpils Universitātes XVII Humanitārie lasījumi 
2007. g. janvāris 

3.Alda Bražūne Pētniecība Parīzes (Francija ) arhīvos, 2007. g. novembris 

4.Gundars Ceipe Referāts Baltijas un Skandināvijas valstu Baznīcas vēsturnieku 
konferencē, Tartu, 2006. g. aprīlis.  

5.Juris Ciganovs,  
 
 

Daugavpils Universitātes XVII Humanitārie lasījumi 2007. g. 
Referāts konferencē Briselē  Uniforms: Yesterday, Today and Tomorrow, 
Brisele,  2006. gada oktobris 
Referāts Latvijas Vēsturnieku komisijas konferencē  Baltija Otrajā 
paaules karā (1939-1945), Rīga, 2007. gada novembris.  

6.Anita Čerpinska,  Referāts konferencē 1812. gada karš Maskavā, 2006. g. septembris 
Referāts konferencē : Daugavpils Universitātes XVI Humanitārie lasījumi 
2006. g. 
Pētniecība Šveices bibliotēkās, 2006. g. maijs – jūlijs 

7.Argita Daudze Darbs Zviedrijas Valsts arhīvā un Militārajā arhīvā, Stokholmas 
bibliotēkās.  
Referāts Latvijas Vēsturnieku komisijas konferencē Baltija Otrajā 
paaules karā (1939-1945), Rīga, 2007. gada novembris. 

8.Eva Eihmane Referāts seminārā Regional and European Identities in the Medieval 
Baltic Sea Region , Tallina, 2006. g. augusts.  
Referāts konferencē Times of the Crusades in the Historical 
Consciousness of the Peoples of the Baltic Region, ŠauĜi (Lietuva), 2007. 
g. septembris 
Referāts Starptautiskajā viduslaiku kongresā, Līdsa. Lielbritānija, 2007. g. 
augusts 

9. Edvīns Evarts Studijas Berlīnes Brīvajā universitātē, 2004. gada oktobris- 2005. g. jūlijs 
Pētniecība VFF Federālajā arhīvā, 2004. gada jūnijs – jūlijs 
Referāts Latvijas Vēsturnieku komisijas konferencē, Rīga, 2003. gada 
jūnijs 

10.Līga Irbe Referāts konferencē: Daugavpils Universitātes XVII Humanitārie lasījumi 
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2007. g.  
11. Ritvars Jansons Referāts konferencē VDK mantojums Baltijas valstīs; politika, lustrācija, 

vēsture, ViĜĦa, 2006. g. aprīlis.  
Referāts konferencē Komunistiskie drošības dienesti Austrumeiropā 
1944.-1989, Varšava, 2005. g. jūnijs 
Referāts konferencē  Nacionālā pretošanās komunistiskajiem režīmiem 
Austrumeiropā pēc Otrā pasaules kara , Rīga, 2005. gada jūnijs. 

12.Ineta Lipša Referāts konferencē: Daugavpils Universitātes XVI Humanitārie lasījumi 
2006. g. janvāris 
Referāts konferencē: Daugavpils Universitātes XVII Humanitārie lasījumi 
2007. g. janvāris  
Pētniecība Nīderlandes bibliotēkās, 2007. g. novembris.  
Publikācija izdevumā  Forschungen zur baltischen Geschichte, 2007, Nr. 
2 

13.Imants ěaviĦš Pētniecība Stambulas bibliotēkās un arhīvā, 2007. gada rudens 
Zinātniska konference Bernē par kartogrāfijas problēmām, 2007. gada 
jūlijs  
Referāts konferencē Seventh Nordic Conference on Middle Eastern 
studies, Helsinku Universitāte, 2007. gada septembris.  

15.Nadežda 
Pazuhina  

Referāts VI Starptautiskajā filozofijas un kulturoloăijas kongresā 
“Pasaules uzskatu dažādība un integrācija” , 2003. gada oktobris  
Referāts VII Starptautiskajā filozofijas un kulturoloăijas kongresā 
“V ērtību dinamika” , 2004. gada oktobris 

16. Rasa Pārpuce Referāts konferencē : Daugavpils Universitātes XVI Humanitārie lasījumi 
2006. g. janvāris 
Referāts starptautiskā zinātniskā doktorantu seminārā  Nordosteuropa in 
Geschichte und Geschichtsshreibung, Vi ĜĦa, 2006. g. maijs 
Pētniecība Polijas valsts arhīvā PoznaĦā, 2006. g. decembris, 2007. g. 
aprīlis 
Pētniecība Vācijas Federālajā arhīvā, Berlīne, 2006. g. jūlijs,  2007. g. 
marts. 
Publikācija rakstu krājumā  Riga im Prozess der Modenisierung. Studien 
zum Vandel einer Ostseemetropole im 19. und frūhen 20. Jahrhundert. 
Marburga, 2004.  
Pētniecība Igaunijas Valsts arhīvā, 2007. g. maijs.  
Referāts VII Baltijas Studiju konferencē. Limneburga, 2007. g. jūnijs 
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7. pielikums. Studiju programmas metodiskais 
nodrošinājums. 
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Latvij ā pieejam ā periodika v ēstur ē 
Latvijas Universitātes Bibliotēka 
Latvijas Arhīvi 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls 
Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki  
Latvijas ZinātĦu Akadēmijas Vēstis. A daĜa.  
 
Acta Baltica  
Informationen zur politischen Bildung  
Annales : Histoire, Sciences sociales 
Current History: A Journal of Contemporary World Affairs 
Diplomatic History: the Journal of Society for Historians of American 
Foreign Relations 
Foreign Affairs 
Foreign Policy 
Forschungen zur baltischen Geschichte 
Geschichte und Gesellschaft 
HIstorival Journal 
History: The Journal of Historical Association 
History and Theory 
History of European Ideas 
History of Religions 
History Today 
Journal of American History  
Journal of Baltic Studies 
Journal of Contemporary  History  
Journal of European Integration History 
Journal of Hellenic Studies 
Journal of the History of Ideas  
Journal of Modern History  
Journal of Medieval History  
Journal of Social History  
Nordost-Archiv  
Osteuropa  
Speculum: a Journal of Medieval Studies 
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 
 
Citas Latvijas bibliot ēkas.  
 
Aus Politik und Zeitgeschichte 
Gegenwartsfragen des Ostens. 
L’histoire.  
Jahrbuch des baltischen Deutschtums  
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Jahrbücher für Geschichte Osteuropas  
Journal of Interdisciplinary History  
Journal of Policy History  
The Social Science Journal 
Welt und Umwelt der Bibel 
Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 
Zeitschrift für Ostforschung 
 



 151

Informācija par vēstures nodaĜas bibliotēkas resursiem.* 
 
 

Vēstures semināra bibliotēkā  glabājas 3700 grāmatu.  
 
To sadalījums pa nozarēm:  
  
Vispārīgās vēstures 275  
Seno laiku vēstures  389  
Viduslaiku vēstures  890 – 920 
Jauno laiku vēstures  190  
Jaunāko laiku vēstures  155 
Vēstures filozofijas grāmatas  92 
Metodoloăija un historiogrāfija   88 
Latvijas vēstures  500 
 
Bez šīm grāmatām bibliotēkā ir arī atsevišėu valstu vēstures (piem., 
Vācijas, Francijas, Anglijas u.c.), dažādu vēstures palīgdisciplīnu 
grāmatas, enciklopēdijas (Latvijas PSR enciklopēdija, Большая 
историческая энциклопедия, Советская историческая энциклопедия, 
Britannica)).  
Pašlai tiek abonēti 7 izdevumi,  pārējie tiek atsūtīti vai dāvināti.  
Periodiskie  un turpinājumizdevumi: 
Latvijas Vēstures Institūta žurnāls; 
Latvijas Vēstures Jaunie un Jaunākie Laiki; 
Latvijas Vēsturnieku komisijas rakstu krājums; 
Latvijas ZinātĦu Akadēmijas vēstis . A daĜa.  
Laikraksti: Diena, Dienas Bizness, NedēĜa un Latvijas Avīze; 
Iepriekš abonēti vai dāvināti:  
 Latvijas Arhīvi.  
Новая и новейшая история 
Вопросы истории 
Vierteljahrshefte fuer Zeitgeschichte 
Nosdostarchive 
Jarhbuch der Geschichte Osteuropas 
Geschichte und Gesellschaft 
Neue politische lietaratur  
Journal of Baltic Studies                                       
 
* Avots : LU Zinātniskās bibliotēkas dati.  
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Inform ācija par Latvijas  Universit ātes Bibliot ēkas vēstures gr āmatām 
elektroniskaj ā katalog ā un Humanit āro zin ātĦu bibliot ēkas resursiem. 

 

Nozare Gr āmatu skaits 

Vispārīgās vēstures 260 

Seno laiku v ēstures 375 

Viduslaiku v ēstures 637 

Jauno laiku v ēstures 369 

Vēstures filozofijas gr āmatas 55 

Metodolo ăija un historiogr āfija 352 

Latvijas v ēsture 2160 

  
 
 
Latvijas Universitātes abonētās datu bāzes.  
Britannica on-line 
Britannica Online ir 32 sējumu enciklopēdija internetā angĜu valodā, kurā ir vairāk kā 
72 000 rakstu, 10 000 ilustrāciju, ieskaitot fotogrāfijas, zīmējumus, kartes, karogus, 
vairāk kā 75 000 definīciju. Datubāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā. 
 
Cambridge Journal Online  
Universālā pilntekstu DB dod iespēju meklēt un atrast informāciju ap 280 
zinātniskajos žurnālos, kā arī saistītajos interneta resursos humanitārajās, sociālajās un 
eksaktajās zinātĦu nozarēs. Datubāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija 
pēc IP adresēm. 
 
Eastview Social sciences and Humanities 
Pieejami Krievijas sociālo un humanitāro žurnālu pilni teksti. Datubāze pieejama visā 
LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm. 
EBSCO - daudznozaru DB, kas sastāv no vairākām pilntekstu un apskatu datubāzēm. 
EBSCO - šobrīd populārākā un visvairāk izmantotā datubāze, pieejama visā LU 
(Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.  
 
Emerald- pilnteksta DB ekonomikas un vadzinības, bibliotēkzinātnes un informācijas 
zinātnes jomās. Datubāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP 
adresēm.  
 
Latvijas V ēstnesis  
Latvijas Republikas oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" tiešsaistes versija. 
Datubāze piedāvā informācijas meklēšanu un pārlūkošanu arhīvā no 1993.gada. 
Pieejami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēto likumdošanas aktu un rakstu pilnie 
teksti. Datubāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm. 
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LETA  Latvijas nacionālās ziĦu aăentūras datubāze.  
Nozare.lv  
LETAs biznesa informācijas pakalpojums, nozaru informācija.  
Datubāzes pieejamas visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.  
Letonika - Letonika ir latviska uzziĦu un tulkošanas sistēma, kuras galvenais mērėis 
ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziĦu un tulkošanas informāciju. Letonika 
ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un 
skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture un interneta lappušu 
norādes. Datubāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm. 
LURSOFT laikrakstu bibliot ēka  
Lursoft laikrakstu bibliotēka ir Latvijas laikrakstu publikāciju un ziĦu aăentūras BNS 
krājums internetā, kas ik dienas tiek papildināts ar tūkstošiem jaunu publikāciju no 
laikrakstu jaunākajiem numuriem. Laikrakstu arhīvs pieejams no 1994.gada, “Latvijas 
Vēstnesis” - no 2000.gada.  
Datubāze pieejama tikai LU Bibliotēkas centrālajā ēkā (Kalpaka bulv. 4). Par 
pieslēgšanos datubāzei jautājiet konsultantam.  
NAIS  
Normatīvo aktu informācijas sistēma (NAIS) satur pilnu Latvijas normatīvo aktu 
kopumu, kā arī LR spēkā esošos starptautiskos aktus. NAIS lokālā versija pieejama 
LU Centrālajā Bibliotēkā (Kalpaka bulv.4), Ekonomikas zinātĦu bibliotēkā (Aspazijas 
bulv.5) un Juridisko zinātĦu bibliotēkā (RaiĦa bulv.19). 
Oxford Reference Online: Premium Collection  
Datubāze satur ap 280 Oxford vārdnīcas un enciklopēdijas dažādās nozarēs. Datubāze 
pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm. 
 
ProQuest  
ProQuest ir daudznozaru pilnu tekstu un anotāciju datubāze pētniekiem un 
studentiem. Tā ir plaši pazīstama ar savu biznesa un ekonomikas informāciju, 
vispārēju uzziĦu informāciju, ăenealoăijas, humanitāro zinātĦu, sociālo zinātĦu, kā arī 
dabas, tehnisko un medicīnas zinātĦu informāciju. Proquest savās datubāzēs piedāvā 
meklēt periodiskos izdevumus, disertācijas un citu zinātnisko informāciju no vairāk kā 
9 000 izdevējiem no visas pasaules. Datubāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, 
autorizācija pēc IP adresēm.  
 
RUBRICON  - universāla uzziĦu izdevumu pilntekstu datubāze, kurā veiksmīgi 
apvienota meklēšana vairāk nekā 60 nozīmīgākājās Krievijas  enciklopēdijās, 
vārdnīcās, rokasgrāmatās un saistītajos  Interneta resursos. Datubāze pieejama visā 
LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm. 
 
SAGE Journals Online  
Izdevniecības SAGE pilnu tekstu žurnālu datubāze piedāvā rakstus no vairāk kā 400 
žurnāliem. Datubāzē pārstāvētas dažādās zinātnēs - humanitārās zinātnes, zinātnes par 
dzīvību, medicīna, eksaktās zinātnes, sociālās zinātnes u.c.  
SAGE piedāvā ātro un paplašināto rakstu meklēšanu, rakstu pārlūkošanu pa nozarēm 
un žurnālu pārlūkošanu pēc nosaukuma alfabēta secībā.  
Datubāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.  
 
SpringerLink   
SpringerLink ir viena no lielākajām tiešsaistes datubāzēm, kas piedāvā pieeju vairāk 
kā 1500 izdevniecības Springer žurnāliem angĜu un vācu valodā. Datubāzē pieejami 
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pilno tekstu žurnāli dažādās zinātnēs: biomedicīna un zinātnes par dzīvību, 
humanitārās, sociālās un tiesību zinātnes, medicīna, inženierzinātne, zemes un vides 
zinātne, ėīmija un materiālu zinātne, datorzinātne, matemātika un statistika, fizika un 
astronomija. Datubāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP 
adresēm. 
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8.pielikums. 
Latvijas Universitātes vēstures nozares promocijas padomes 

nolikums 
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  Latvijas Universitātes vēstures nozares promocijas padomes nolikums 
 

1. Promocija vēstures nozarē Latvijas Universitātē (turpmāk – LU) notiek atbilstoši 
Augstskolu likuma, Zinātniskās darbības likuma, Ministru kabineta 27.12.2005. 
noteikumu Nr.1000 un 27.12.2005. noteikumu Nr.1001 normām, ievērojot LU 
Satversmi un LU ar 2006. gada 12. aprīĜa rīkojumu Nr. 1/95 apstiprinātos 
noteikumus „Noteikumi par promocijas padomēm un promociju Latvijas 
Universitātē” (turpmāk – LU Noteikumi). 

2. Vēstures nozares promocijas padome (turpmāk – Padome) ir saistīta ar LU 
Vēstures un filozofijas fakultātes akreditēto Vēstures doktora studiju programmu. 

3. Padome veic promociju šādās Vēstures apakšnozarēs :  
3.1. Vispārīgā vēsture, 
3.2. Latvijas vēsture, 
3.3. Historiogrāfija un vēstures palīgdisciplīnas, 
3.4. Arheoloăija 
3.5. Etnoloăija 

4. Padome ir tiesīga piešėirt vēstures doktora (Dr.hist.) zinātnisko grādu. 
5. Padomes sastāvu, tās priekšsēdētāju, vietnieku un nolikumu, pēc LU Zinātnes 

padomes ieteikuma, apstiprina ar LU rīkojumu. Priekšlikumu Padomes sastāvam 
sagatavo LU Vēstures un filozofijas fakultātes Dome. Padomes sastāvā ir 
iekĜaujamas personas, kuru kvalifikācija atbilst Latvijas Zinātnes padomes 
eksperta kvalifikācijas prasībām. 

6. Promocijas padome pēc priekšsēdētāja ieteikuma ievēlē sekretāru. 
7. Padome darbojas akadēmiskā gada studiju semestru ietvaros saskaĦā ar šo 

nolikumu. Padomes pilnvaru termiĦš ir seši gadi. 
8. Pēc Padomes priekšsēdētāja priekšlikuma katrai konkrētai promocijai izveido 

Padomes speciālizēto sastāvu, tajā iekĜaujot vismaz piecus zinātniekus, no kuriem 
diviem jāpārstāv  vēstures apakšnozare, kurā tiek aizstāvēts promocijas darbs. 

9. Padomes specializēto sastāvu katram aizstāvēšanai iesniegtajam promocijas 
darbam Padome izveido desmit darba dienu laikā pēc darba saĦemšanas. Padomes 
priekšsēdētājs vai viĦa vietnieks rakstiski informē par izveidoto sastāvu LU 
Akadēmisko departamentu. Padomes specializēto sastāvu apstiprina ar LU 
rīkojumu un tas darbojas viena promocijas darba aizstāvēšanā. 

10. Promocijas darbam jāatbilst Ministru kabineta noteikumos Nr.1001 izvirzītajiem 
kritērijiem, saskaĦā ar kuriem tas ir oriăināls pētījums un darba rezultātiem ir 
būtiska nozīme vēstures attiecīgajā apakšnozarē. 

11. Prasības promocijas darbam: 
11.1. promocijas darbā ir pamatota tēmas izvēle, definēti pētījumu mērėi un 

uzdevumi, raksturoti zinātnes iepriekšējie sasniegumi tēmas izpētē 
Latvijā, Eiropā un pasaulē un izmantotās metodes, izklāstīti un izvērtēti 
darbā gūtie rezultāti un atziĦas, apkopoti secinājumi un formulētas 
aizstāvēšanai izvirzāmās tēzes; 

11.2. darbā lietotas mūsdienīgas  humanitāro zinātĦu metodes; 
11.3. darba rezultāti ir publicēti zinātniskos izdevumos vai monogrāfij ā(s), 
11.4. par darba rezultātiem ir referēts starptautiskās zinātniskās konferencēs 

vai semināros; 
11.5. darbs nav viltojums vai plaăiāts vai nav izdarīts cits zinātniskās ētikas 

pārkāpums; 
11.6. darba apjoms nav mazāks par 200 lappusēm (bez pielikumiem). 
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12. Padome mēneša laikā pēc tās sastāva apstiprināšanas, atklātā sēdē lemj par 
promocijas darba atbilstību MK 27.12.2005. noteikumos Nr.1001 izvirzītajām 
prasībām un tā pieĦemšanu publiskai aizstāvēšanai. Pretendentam ir tiesības 
piedalīties padomes sēdē. 

13. Ja promocijas darbs atbilst izvirzītajām prasībām, Padome: 
13.1. izvēlas trīs recenzentus, no kuriem viens ir šīs Padomes eksperts 

atbilstošajā zinātnes apakšnozarē, bet divi – apakšnozares eksperti no 
citām zinātniskajām institūcijām vai organizācijām (arī ārpus Latvijas); 

13.2. nosaka aptuvenu aizstāvēšanas datumu; 
13.3. rakstiski informē pretendentu par Padomes sastāvu, recenzentiem un 

aizstāvēšanas datumu; 
13.4. nosūta pretendenta dokumentus un promocijas darbu Valsts Zinātniskās 

kvalifikācijas komisijai; 
13.5. divas nedēĜas pirms promocijas darba aizstāvēšanas izziĦo par to 

laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un „Zinātnes Vēstnesis”; 
13.6. nodod promocijas darbu un tā kopsavilkumu latviešu un angĜu valodās, 

kā arī darba elektronisko versiju LU bibliotēkā. 
14. Padomes sēdes tiek organizētas saistībā ar iesniegtajiem promocijas darbiem, kā 

arī citos nepieciešamos gadījumos pēc promocijas Padomes priekšsēdētāja 
iniciatīvas. Procesa organizatorisko pusi veic Padomes ievēlēts sekretārs. 
Informācija par Padomes sēdi Padomes locekĜiem tiek nosūtīta elektroniski.  

15. Padomes sēde, kurā notiek promocijas darba aizstāvēšana, ir atklāta. Tajā drīkst 
piedalīties visas ieinteresētās personas, uzdot jautājumus pretendentam, 
recenzentiem, kā arī izteikties par promocijas darbu. 

16. Padomes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās priekšsēdētājs vai viĦa vietnieks, ne 
mazāk kā puse no padomes balsstiesīgo ekspertu skaita un ne mazāk kā divi 
recenzenti. Darba recenzenti piedalās ar lēmēja balsstiesībām. 

17. Lēmumu par zinātniskā grāda piešėiršanu vai atteikumu piešėirt zinātnisko grādu 
Padome pieĦem ar vienkāršu balsu vairākumu, aizklāti balsojot. Balsu skaitīšanai 
Padome no sava vidus izveido komisiju trīs cilvēku sastāvā. Balsu skaitīšanas 
komisija izdala biĜetenus (LU Noteikumu 4.pielikums), nodrošina objektīvu 
balsošanas norisi un balsu saskaitīšanu. 

18. Par derīgiem balsošanā uzskatāmi biĜeteni, kuros nepārprotami norādīta balsotāja 
attieksme pret grāda piešėiršanu pretendentam, nosvītrojot nevajadzīgo no 
vārdiem „piešėirt” vai „nepiešėirt”. Bi Ĝetenus, kuros nosvītroti abi vārdi vai nav 
nosvītrots neviens no tiem, uzskata par nederīgiem. Balsošanas rezultātus balsu 
skaitīšanas komisija ieraksta protokolā. Padome, atklāti balsojot, apstiprina balsu 
skaitīšanas protokolu. 

19. LU akadēmiskajam personālam darbu padomē iekĜauj darba slodzē atbilstoši LU 
apstiprinātiem akadēmiskā personāla darba slodzes normatīviem. 

20. Personālam, kas nav LU akadēmiskais personāls, kā arī LU personālam papildus 
plānotajai darba slodzei veikto darbu Padomē apmaksā pēc stundu tarifa likmēm 
LU noteiktā kārtībā. Visu recenzentu darbs tiek apmaksāts LU noteiktā kārtībā. 

21. Promocijas procesa izmaksas sedz no doktorantūras programmu īstenošanai 
paredzētajiem līdzekĜiem. Ja pretendents nav apguvis atbilstošu programmu vai 
apguvis to pirms vairāk nekā diviem pilniem kalendāra gadiem, neiegūstot grādu, 
lēmumu par to, no kādiem līdzekĜiem segt promocijas procesa izmaksas, pieĦem 
LU noteiktā kārtībā. 

22. Padomes sēdes notiek LU Vēstures un filozofijas fakultātes telpās, tās tehniski 
nodrošina LU Vēstures un filozofijas fakultātes administrācijas darbinieki
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9.pielikums. 
Latvijas Universitātes filozofijas, Latvijas Mākslas 

Akadēmijas mākslas zinātnes, Tartu Universitātes un 
Turku Universitātes vēstures doktora studiju programmu 

dokumenti 
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10. pielikums.  
 Atsauksmes no divām augstskolām, kas īsteno līdzīgas 
doktora studiju programmas humanitārajās un sociālajās 

zinātnēs. 
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11. pielikums. 
  Atsauksmes no profesionālajām organizācijām, darba 

devējiem 
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12.pielikums. 
Vēstures doktora diploma un diploma pielikuma paraugs.   
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Vēsture doktora programmas diploma pielikuma paraugs 

 
 

  LATVIJAS UNIVERSIT ĀTE 
Reă. Nr. 3341000218 

RaiĦa 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 iekĜautas ziĦas par diplomā minētās personas 

sekmīgi pabeigto studiju būtību līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekĜauj norādes par 

kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tā atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoĦās 

sadaĜās. Ja kādā sadaĜā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 

DIPLOMA PIELIKUMS (Diploma S ērija   Nr.  )  

1. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU 

1.1. Vārds:  Tests 

1.2. Uzvārds:  Tests 

1.3. Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): 11.07.1977. 

1.4. Studenta identifikācijas numurs vai personas kods:  Tests 

2. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU 

2.1. Kvalifikācijas nosaukums: 

Vēstures doktora zinātniskais grāds,  

 

Galvenā(s) studiju joma(s) kvalifikācijas iegūšanai: 

Vispārējā vēsture, historiogrāfijas elementi, vēstures teorijas elementi.. 
2.3.  Kvalifikācijas piešėīrējas 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 
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Mācību valoda un eksaminācijas valoda: latviešu 

3. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI 

3.1. Kvalifikācijas līmenis: 

Doktora ( zinātniskais) grāds 

 
3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas sākuma un beigu datums: 

3 gadi pilna laika studiju, 144 Latvijas kredītpunkti, 216 ECTS kredītpunkti,  2005.-2008. 
 
3.3. UzĦemšanas prasības: 

Maăistra grāds  humanitārajās, sociālajās vai izglītības zinātnēs vai minētajiem 
maăistra grādiem atbilstoši augstākās izglītības diplomi.  

 
 
4. ZIĥAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM 
 

4.1. Studiju veids: nepilna laika studijas 
4.2.  Programmas prasības: 

� apgūt mūsdienu teorētiskās zināšanas izvēlētā vēstures apakšnozarē; 
� iegūt pētniecības un zinātniskā darba pieredzi; 
� apliecināt savu kompetenci ar promocijas darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu, 

t.sk.: 
sagatavot un publicēt zinātniskus rakstus un uzstāties ar ziĦojumiem starptautiskajās 
zinātniskajās  konferencēs par promocijas darba tēmu ; 
izstrādāt un publiski aizstāvēt promocijas darbu, kas var būt trijos veidos: disertācija, 
tematiski vienotu zinātnisko rakstu kopa, monogrāfija. 

 
 
4.3. Programmas sastāvdaĜas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 
 

A DAěA (OBLIGĀTĀ) 

Kursa nosaukums  Kredītpunkti  ECTS 
kredīti  

Vērtējums  

Promocijas darbs vēsturē 80 120  

Promocijas eksāmens vēstures apakšnozarē 4 6 9 (teicami)  
Promocijas eksāmens specialitātē 4 6 10 (izcili) 
Promocijas eksāmens svešvalodā 8 12 9 (teicami) 

B DAěA (IZVĒLES)  
Augstskolu pedagoăijas praktikums vēsturē 6 9  
Zinātnisku rakstu publikācija vēsturē 12 18  
Dalība ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs  10 15  

Augstskolu mācībspēku pedagoăiskās izglītības pamati 
/augstskolu didaktika  
pamatopamatipamati/augsskolu didaktika 

4 6  

Avoti, vēstures avotu teorijas 4 6  
Alternatīvā vēsture 4 6  
VēstureMīti Latvijas vēsturē 4 6  
Rietumu historiogrāfija un vēstures teorijas: ietekme 
 mūsdienu Latvijas vēstures zinātnē 

4 6  
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4.4. Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu: 
 

Atzīme (nozīme)  Atzīmes īpatsvars šīs programmas absolventu vidū  

10 (izcili)  10%  
9 (teicami)  27%  
8 (Ĝoti labi)  30%  

7 (labi)  21%  
6 (gandrīz labi)  7%  

5 (viduvēji)  4%  
4 (gandrīz viduvēji)  1%  
3-1 (neapmierinoši)  0%  

Kvalifik ācijas īpašnieka vidējā svērtā atzīme: 8.5 

4.5. Kvalifikācijas klase: "Standarta" 

Kvalifik ācijas klases "Standarta" piešėiršanas kritērijus sk. 6.1. punktā. 

5. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU 

5.1. Profesionālais statuss:  

Nav paredzēts piešėirt. 

6. PAPILDINFORMĀCIJA 

6.1. Sīkāka informācija: 

Šis diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu Sērija    Nr.  

Diploma pielikumu angĜu valodā izsniedz Latvijas Universitāte. 

Latvijas Universitātes Vēstures doktora studiju programma ir akreditēta no. 

2002. līdz 2008. gadam 

Papildinājums punktam 4.4. 
Kvalifik ācijas īpašnieka vidējo svērto atzīmi rēėina pēc formulas: av=sum(a*f)/sum(f), kur: av – 
vidējā svērtā atzīme, a - studenta iegūtais vērtējums par katru programmas A un B daĜas kursu, f - šā 
kursa apjoms kredītpunktos. 
 
 
 
 
 
 

Papildinājums punktam 4.5. 
Kvalifik ācija klases "Standarta" piešėiršanas kritērijs: - izpildītas visas programmas prasības. 

 

6.2. Papildinformācijas avoti: 
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Latvijas Universitāte 
RaiĦa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1586, telefons: +371-7034444,                                                 
fakss: +371-7225039; e-pasts: lu@lu.lv 

Akadēmiskās Informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC)  
VaĜĦu ielā 2, Rīga, Latvija, LV-1050, telefons: +371-7225155, fakss: +371-7221006 
e-pasts: ieva@aic.lv 

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS 

7.1. Datums: 19.06.2008. 

7.2. Paraksts un tā atšifrējums: ____________________________M. AuziĦš 

7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats: Latvijas Universitātes rektors 

7.4. Zīmogs vai spiedogs: 

8. ZIĥAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ 
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LATVIJAS UNIVERSIT ĀTE 
VĒSTURES UN FILOZOFIJAS FAKULT ĀTE 

 
 

VĒSTURES BAKALAURA, MAĂISTRA UN DOKTORA STUDIJU 
PROGRAMMU 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZI ĥOJUMS 
 
 
 

Par 2002./2003. akadēmisko gadu. 
 

 
 
 
 
 
 

Bakalaura un maăistra studiju programma akreditēta no 1999. līdz 2005. 
 
 

Doktora studiju programma akreditēta no 2002. līdz 2008. 
 
 
 

Bakalaura programmas direktors :  
Dr. h. vēst,  profesors A. Zunda,  

 
Maăistra un doktora studiju programmu direktors:  

Dr. h. vēst., profesors I. Feldmanis 
 
 

Apstiprināts  

Vēstures studiju programmas  
padomes sēdē 29. 10. 2003 
Protokola Nr. 4.  
Padomes prieksšsēdētājs 
Profesors Inesis Feldmanis 
 
 
 
 
 
 
 
Iesniegts studiju daĜā 2003. g. 6. novembrī 
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Vēstures bakalaura, maăistra un doktora  studiju programmu  pašnovērt ējuma 
ziĦojums par 2002. gadu. 
 
1. Programmas raksturojums. 
1.1. Programmas mērėis un uzdevumi.  
 

Trīs vēstures studiju programmas: bakalaura, maăistra un  doktora studiju 
programma sniedz pilna cikla augstāko izglītību vēsturē. LU ir vienīgā šāda vēstures 
studiju programma Latvijā. Studiju programma dod iespēju iegūt humanitāro zinātĦu 
bakalaura grādu vēsturē un humanitāro zinātĦu maăistra grādu vēsturē. Vēstures 
doktora studiju programma dod iespēju iegūt  vēstures doktora zinātnisko grādu.  

Vēstures studiju programmas mērėis ir nodrošināt Latvijas Republiku ar 
pietiekamu speciālistu skaitu, kas spētu veikt vēstures procesa izpēti, veikt 
pedagoăisku un zinātnisku darbu, nodrošināt vēsturisko artefaktu un vēstures 
dokumentu saglabāšanu muzejos un arhīvos. Vēstures studiju programmas mērėi 
pilnībā sakrīt ar LU VFF Vēstures nodaĜas pastāvēšanas mērėim un uzdevumiem, jo šī 
nodaĜa izveidota ar nolūku realizēt akadēmiskas studiju programmas vēsturē.  
Vēstures nodaĜas Latvijas Universitātē pastāvēšanas pamatmērėis ir augstākās 
izglītības nodrošināšana vēsturē. Arī otrs Vēstures nodaĜas pastāvēšanas mērėis – 
vēstures zinātniskā pētniecība ir pilnībā saskaĦojams ar augstākās izglītības 
nodrošināšanu vēsturē, un ir nepieciešams priekšnoteikums augstākās izglītības 
attīstībai. 

Uzdevumi, kas jāveic, lai sasniegtu nospraustos mērėus saistās ar pētniecības 
iemaĦu attīstīšanu, informācijas ieguves un apstrādes iemaĦu attīstīšanu.  
 Vēstures studiju gaitā studentam jāapgūst darbs ar vēstures avotiem, to atlase, 
iekšējā un ārējā kritika, avotu salīdzinoša  analīze, konfrontācija ar esošo vēstures 
literatūru. Darbs ar avotiem ir novitātes un zinātniskuma kritērijs. Vēsturniekam 
jāapgūst darbs ar vēstures zinātnisko literatūru,  sākot no prasmes konspektēt un 
galveno grāmatu krātuvju apzināšanas, ja tas nepieciešams, līdz izsmalcinātu nianšu 
analīzei, salīdzinot skolas un virzienus zinātniskajā literatūrā. 
 Vēsturniekam studiju gaitā jāstrādā ar zinātnisko literatūru vismaz divās 
svešvalodās. Vēstures maăistra studiju programmā obligāti jānoklausās viens kurss 
Rietumeiropas svešvalodā.  

Vēsturniekam studiju laikā jāapgūst spēja patstāvīgi un kritiski spriest, analīzes un 
sintēzes iemaĦas. ViĦam šīs spējas jānodod tālāk, strādājot vispārējās izglītības un 
augstākās izglītības iestādēs.  
2.Studiju programmas organizācija 
2.1 IzmaiĦas programmā atskaites laika periodā.  
2. 1. 1 IzmaiĦas vēstures bakalaura programmā:  
Kā norādīts jau iepriekšējā ziĦojumā, kopš 1999./2000. akadēmiskā gada uzĦemtie 
vēstures bakalauri strādā pēc ievērojami izmainītas programmas. 

Turpinās specializācijas virzienu darbība vēstures bakalaura programmā 
Vēstures bakalaura studiju programmā tika ieviesti četri  specializācijas virzieni: 
starptautiskās attiecības, seno un viduslaiku vēsture (darbojas kopš atskaites gada), 
jauno un jaunāko laiku vēsture, kultūrvēsturiskais mantojums. Pirmā studiju gada 
beigās studentiem tiek piedāvāts izvēlēties vienu no šiem specializācijas virzieniem. 
Specializācija attiecīgajā virzienā nozīmē, ka studentam 1) jāveic savs pētniecības 
darbs izvēlētajā specializācijas virzienā; 2) šajā jomā jāizvēlas 28 no 32 B daĜas 
kursiem. Līdz šim nav bijis iespējams atrast pietiekamu interesentu skaitu par 
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specializāciju seno un viduslaiku vēsturē. Katrā no specializācijas virzieniem  
bakalaura studiju programmas direktoram asistē viens fakultātes mācību spēks, kura 
galvenais uzdevums ir koordinēt izvēles kursu atlasi attiecīgajā specializācijā. Jauno 
un jaunāko laiku vēstures specializāciju koordinē asoc. profesore Lilita Zemīte, seno 
un viduslaiku specializāciju koordinē profesors Ilgvars Misāns,  kultūrvēsturiskā 
mantojuma specializāciju asoc. profesors Aleksandrs GavriĜins, starptautisko attiecību 
specializāciju doc. Jānis Taurēns. Specializāciju ieviešana notika ar mērėi pilnīgāk 
izmantot nodaĜas mācību spēku zinātnisko un pedagoăisko erudīciju. Tā, jau kopš 70. 
gadiem fakultātē darbojas spēcīga un starptautiski pazīstama starptautisko attiecību 
vēstures pētījumu skola. Savukārt kultūrvēsturiskā mantojuma apakšvirziens vēstures 
bakalaura studiju programmā darbojās 90. gg. otrajā pusē līdz tā likvidācijai formālu 
ieganstu dēĜ. Specializācija paver iespēju studentiem mērėtiecīgāk plānot viĦu darbu , 
izvēloties B daĜas kursus.  

Obligātie kursi.  
Obligātie kursi vēstures bakalaura studiju programmā ietver Rietumeiropas un 
Amerikas vēsturi  no vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām, kā arī Centrālās un 
Austrumeiropas vēsturi un Latvijas vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz mūsu 
dienām. A daĜas kursi  - lekcijas un semināri -pēc vecās programmas studējošiem 
studentiem tika lasīti l īdz 7. semestrim.  
Tagad “A” daĜas lekciju kursi tiek  pabeigti līdz 3. semestrim. No 4. semestra 
studentiem obligāti jāpiedalās  “padziĜinātajos  semināros”, kuros tiek dziĜāk apgūts  
lekciju kursos skartie vēstures jautājumi. Katram svarīgākajam A daĜas lekciju kursam 
atbilst 1 semināru kurss un tos docē vai nu tie paši pasniedzēji, kas docēja atbilstošo 
lekciju kursu vai citi mācību spēki, parasti asistenti vai lektori. Šajos kursos 
paredzētas tikai semināru nodarbības. 
2003. gada rudenī Vēstures studiju programmas padome, izvērtējot modificētās 
programmas darbību trīs gados atzina to par pamatā apmierinošu, un  nolēma veikt 
nelielas izmaiĦas programmā. Bakalaura eksāmens turpmāk paredzēts Latvijas vēsturē 
un vienā no specializācijām, A daĜas kursu īpatsvars tika pazemināts līdz 49 %. Tomēr 
ja jau kopš 2004. g. rudens notiktu pāreja uz trīs gadu ilgām studijām bakalaura 
programmā,  tad būtu nepieciešamas Ĝoti nopietnas izmaiĦas, kas prasītu ilgstošas 
diskusijas un konceptuāla rakstura izšėiršanos.  
Vēstures maăistra studiju programm ā. 
1999. gadā maăistra programmā tika izdarītas izmaiĦas atbilstoši starptautiskās  
ekspertu komisijas ieteikumiem, kas rekomendēja būtiski palielināt patstāvīgā darba 
īpatsvaru. Komisijas ziĦojumā bija pat norādīts, ka ir maăistra studiju programmas,  
kurās maăistru programmā nav paredzētas lekcijas.  
Kopš 2001. gada noteikts, ka visos A daĜas kursos (tie ir kursi historiogrāfij ā un 
vēstures filozofijā) semināru īpatsvaram jāsasniedz vismaz 50 %. NodaĜas 
rekomendācijās mācību spēkiem docētājiem tika ieteikts palielināt studentu patstāvīgā 
darba īpatsvaru arī izvēles kursos. Tādējādi pieaudzis studentu patstāvīgā darba 
apjoms, palielinājusies arī A daĜas kursu pasniedzēju slodze.  Darbs semināros, 
protams, būtiski ietekmē arī studentu novērtējumu par kursu, nosakot 50 līdz 100 
procentiem no novērtējuma. (piemēram pusi no atzīmes veido atzīme par patstāvīgo 
darbu , otru pusi eksāmena atzīme) Vēstures filozofijas un teorijas kursos semināriem 
gatavojoties studentiem patstāvīgi jāstudē augsta līmeĦa teorētiski darbi, tos analizējot 
un konfrontējot ar citu teoriju pārstāvu sacerējumiem. Historiogrāfijas kursos 
studentiem jāveic  tādu monogrāfiju salīdzinoša analīze, kas veltītas nozīmīgākajām 
vēstures problēmām un kas pārstāv dažādus virzienus historiogrāfij ā.   
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Tomēr pastāvošā sociāli ekonomiskā situācija un zinātnes materiālais nodrošinājums 
šādas studijas apgrūtina. 90 % maăistratūras studentu strādā pastāvīgā darba apjoma 
palielināšana rada lielu papildu slodzi. Otrkārt, jaunākā zinātniskā literatūra pieejama 
Ĝoti nelielā eksemplāru skaitā vai arī vispār nav atrodama Latvijas bibliotēkās. TādēĜ 
lekcija kā darba forma vēl joprojām ir nepieciešama.  
IzmaiĦas doktora studiju programmā. Pēc 1999. gada LR Ministru kabinets, 
likvidējot divpakāpju doktora grādu sistēmu, palielināja prasības doktora grāda 
iegūšanai . Vēstures doktora studiju programmā tika izveidota doktora studiju 
programmas padome, kas tagad izvērtē doktorantu darba kvalitāti. Ieviesti studiju 
kursi- doktorantu semināri. Tas palielina mācību spēku darba apjomu. 2002 gadā 
vēstures doktora studiju programma tika akreditēta uz sešiem gadiem – līdz 2008. 
gadam. Šobrīd doktora studiju programmā ir 20 doktorantu. 
2002./2003. mācību gadā programma saskārās ar ārēju vērtējumu. LU Vēstures 
programma bija iekĜauta Eiropas Savienības projektā, kura mērėis bija izstrādāt 
vienotus kritērijus ES augstākās izglītības sistēmai. Īpaša darba grupa izstrādāja 
ziĦojumu, kuru izvērtēja ES ekspertu grupa. 2003. gada februārī tā arī tikās ar 
Vēstures nodaĜas studentiem, mācību spēkiem un izteica savas rekomendācijas un 
vērojumus īpašā ziĦojumā.  
Elastība darba tirgū.  
Vēstures bakalaura programma paredz, ka pirmajā studiju gadā jāmācās divas 
Rietumeiropas svešvalodas, pie tam reizēm students sāk vienu no tām mācīties no 
jauna. Vairāki programmas padomes locekĜi tomēr uzskata, ka  LU nebūtu jāmāca 
divas svešvalodas, jo vismaz vienu Rietumeiropas svešvalodu intensīvi māca vidējās 
izglītības iestādēs.  Arī vieslektoru darbs fakultātē Ĝauj padziĜināt svešvalodu 
zināšanas. Studijas un zinātniskais darbs nav iespējams bez darba ar zinātnisko 
literatūru  vismaz divās svešvalodās.  
Vēstures studiju programmu absolventi spēj ieĦemt ierēdĦu amatus valsts pārvaldes 
un privātās struktūrās, kas neprasa pārzināt eksaktās disciplīnas. Praksē tā arī notiek: 
vēstures programmas absolventi pārstāvēti Ārlietu, Aizsardzības un Iekšlietu 
ministrijas struktūrās, citās valsts pārvaldes institūcijās, tostarp vēlētu politiėu amatos.   
2.2. Studiju plāns.  
Bakalaura programmā A daĜas kursi aptver 83 kredītpunktu (52 % no studiju plāna), 
maăistra programmā 18 kredītpunktu (22,5 %). Doktora studiju programmā 
teorētiskie kursi (doktorantu semināri) veido 16 kredītpunktus no 144 (11%). Runājot 
par vienas programmas un multidisciplināro kursu attiecību jāatzīmē, ka vēstures kā 
integrējoša disciplīna saskaras ar tiesību zinātnes, ekonomikas, politikas zinātnes un 
socioloăijas, filozofijas un kultūras vēstures elementiem. Sociālajām un 
humanitārajām disciplīnām kopš 20.gs otrās puses ir tendence savstarpēji bagātināties. 
To robežas pakāpeniski izzūd. Vēstures zinātne metožu  un jēdzienu aparāta ziĦā 
daudz aizguvusi no jaunajām sociālajām disciplīnām. 
Tā, kurss “Rietumeiropas vēstures mūsdienu problēmas” skar pēckara pasaulē 
pastāvošās starptautiskās attiecības un starptautisko attiecību teorijas pamatus, 
pasaules ekonomikas attīstību un galvenās ekonomiskās teorijas, valsts tiesību un 
politoloăijas jautājumus, kultūras un ideju vēstures problēmas.  
Studenti obligāti apgūst filozofijas un reliăiju vēstures kursus, kā arī valodas.  Kopā, 
ieskaitot C daĜu,  ap 20 % no bakalaura studiju programmas, ir kursi ārpus vēstures 
zinātnes  
C daĜas kursu izvēlē šeit vērojama visai liela dažādība. Visai populāri ir kursi 
filozofij ā, pedagoăijā, tiesību zinātnē. C daĜas kursi sastāda 7,5 % bakalaura 
programmā, 5 %  maăistra programmā, doktora programmas studenti ir tiesīgi 
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izvēlēties iegūt visus 16 (no 144) kredītpunktiem ārpus vēstures doktora studiju 
programmas. ES ekspertu grupa ieteica mērėtiecīgāk orientēt studentu C daĜas kursu 
izvēli, tomēr mūsu rīcībā nav šādu instrumentu.  
3. Studiju programmas praktiskā realizācija 
3.1. Pasniegšanas metodes.  
Tiek izmantotas tādas tradicionālas metodes kā lekcijas un  semināri , grupu darba 
ieviešana paver iespēju attīstīt studentu prasmi strādāt komandā. Obligātie semināri 
bakalaura programmā veido 15 % visas programmas un 30 % no A daĜas. Arī izvēles 
kursos tiek plaši izmantoti semināri,  kā arī grupu darbs.  Kā jau norādīts, studenta 
patstāvīgā darba interesēs, maăistra programmas A daĜas kursos semināru īpatsvars 
sastāda līdz 50 % no A daĜas. Tiek izmantotas tādas patstāvīgā darba metodes kā 
studentu diskusijas semināros, studenti izvērtē un analizē savu studiju biedru referātus 
un prezentācijas. Runājot par motīviem , kas liek palielināt pastāvīgā darba īpatsvaru, 
jānorāda, ka tā lomas pieaugums tiek uzsvērts ne tikai LU , bet arī  pasaules un 
Eiropas izglītības sistēmā.  
Patstāvīgā darba īpatsvara pieaugumu apgrūtina ekonomiskās problēmas. Latvijas 
bibliotēkām ir problēmas ar jaunāko zinātnisko literatūru.  Tāda rietumos izplatīta 
darba forma kā visiem studentiem nodarbības sākumā izdalīta teksta – vēstures avota 
vai zinātniskas literatūras fragmenta analīze nodarbības laikā grūti realizējama 
ierobežoto kopēšanas iespēju dēĜ.  
3.2 .Pētniecības ietekme uz studiju procesu.  
Akadēmiskā personāla pētniecības process ir nepārtraukts process, kas ilgst visā katra 
tā pārstāvja akadēmiskās karjeras laikā un ir pamatā akadēmiskā personāla 
zinātniskajai izaugsmei un  virzībai pa akadēmiskās karjeras kāpnēm. Kā zināms, 
zinātniskais darbs un tā redzamās izpausmes –promocija, zinātniskās publikācijas, 
dalība zinātniskās konferencēs - ir viens no būtiskākajiem kritērijiem, lai ieĦemtu 
augstāku akadēmisku amatu. Akadēmiskais personāls regulāri publicē savus 
pētījumus kā monogrāfijas, mācību līdzekĜus, zinātniskus rakstus Latvijā un ārpus tās. 
Kā zināms nopietna problēma ir atrast finansējumu monogrāfijas izdošanai. 
Zinātniskās un populārzinātniskās publikācijas tiek izmantotas studiju procesā. 
Pētniecība Ĝauj papildināt akadēmiskā personāla piedāvātos studiju kursus un izstrādāt 
jaunus. Katram akadēmiskā personāla pārstāvim ir izvēles kursi, kas saistīti ar viĦa 
pētniecisko darbību. Protams, ne visu akadēmiskā personāla pārstāvju zinātniskā 
darbība ir vienlīdz intensīva.  
3.3. Studentu dalība projektos.  
Vēstures pētniecība nepieder pie Latvijā visbagātāk finansētajām nozarēm. Pie tam 
jāĦem vērā, ka vēsturnieka darbs parasti ir visai individuāls. Jāatzīmē, ka Vēstures 
programmas mācību spēki 2003. gadā līdzīgi kā 2001. un 2002.  saĦēmuši tikai 5-6 
tūkstošus latu (5-6 %) Latvijas Zinātnes Padomes finansētajos projektos. Tāpēc 
iesaistīt studentus šajos projektos ir visai problemātiski.    
Daudz plašākas iespējas iesaistīt studentus un jaunos zinātniekus pavēra Latvijas 
Vēsturnieku Komisijas darbība kopš 1998. gada. Seši doktora programmas studenti 
veic pētījumus komisijas projektos. Trīs  no viĦiem sāka piedalīties vēsturnieku 
komisijas pētījumos, jau studējot maăistra programmā. Vēsturnieku komisijas 
pētījumos piedalās divi maăistra studiju programmas studenti.   
Iespējas atrast finansējumu vēstures pētījumiem. ārpus Latvijas ir visai ierobežotas. 
Kā zināms, ES projekti orientējas galvenokārt uz innovatīvu tehnoloăiju attīstību.  
3.4. Mācību prasmes kursi.  
ES projekta laikā mūsu rīcībā nonākušie Eiropas izglītības pašnovērtēšanas 
programmas kritēriji sīki un detalizēti reglamentē prasmes, kuru iegūšana jāvērtē 
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pašnovērtēšanas gaitā. Šai dokumentā prasmes iedalītas tajās, kas saistītas ar 
specialitāti un vispārējās. Pēdējās savukārt iedalās instrumentālās prasmēs  to vidū 
analīze un sintēze, organizācija un plānošana, mutiska un rakstiska komunikācija, 
spēja iegūt un analizēt informāciju no dažādiem avotiem, otras  valodas  zināšanas.( ja 
tā, tad mēs esam Eiropai priekšā). Otra iemaĦu grupa ir  starppersonālās prasmes 
(komandas darbs, ētiskie aspekti utt.), bet trešā sistēmiskās prasmes (spēja mācīties, 
veikt pētījumus, kreativitāte, līdera spējas). ka programma noteikti nodrošina 
instrumentālās un sistēmiskās kompetences, mazāka loma varētu būt 
interpersonālajām. Tomēr programma nodrošina gan spēju strādāt komandā (grupu 
darbs), gan starppersonālu attiecību iemaĦas. 

Mūsuprāt programma izteikti orientēta uz sistēmisko prasmju attīstību un orientējot 
studentus uz zinātnisko darbu pārsniedz tādas prasības kā , piemēram, iemācīties 
mācīties.   

Pirmā kursa studentiem tiek docēts kurss Ievads vēstures zinātnē, kura ietvaros 
studenti apgūst zinātniskā darba iemaĦas (prasmi veidot darba struktūru, atsauču 
sistēmu, raksta pirmos referātus) . Vēstures programmas studenti izstrādā kursa 
darbus jau sākot ar pirmo studiju gadu, zinātniskā darba vadītājs arī individuāli māca 
zinātniskā pētījuma metodes un  iepazīstināt ar zinātniskā darba pamatiem. Vēstures 
nodaĜas mācību spēki izstrādājuši mācību līdzekli kursa darbu, bakalaura darbu un 
maăistra darbu izstrādei.   
Vēsture ir ideāls lauks kritiskās domāšanas apgūšanai, īpaši politikas kritikas ziĦā. Tā 
dod plašas iespējas kritiskai un salīdzinošai analīzei. Salīdzinošai analīzei tiek 
pakĜautas zinātniskas teorijas, historiogrāfiskas koncepcijas un empīriski dati, 
piemēram, atsevišėu civilizāciju attīstības procesi, valstu attīstības ceĜi.  
4. Vērt ēšanas sistēma.  
Kopš 2000./2001. akadēmiskā gada visas atzīmes eksāmenos un ieskaitēs ir LU un 
Latvijā pielietotajā desmit ballu skalā. Pastāv gala pārbaudījumi vēstures bakalaura 
programmā (rakstisks eksāmens vispārējā vēsturē un Latvijas vēsturē) un vēstures 
maăistra programmā (mutisks eksāmens vēstures filozofijā un historiogrāfij ā). 
Doktora programmas studentiem jākārto  promocijas eksāmens. Bakalaura 
programmas studentam ik gadus jāizstrādā kursa darbs - neliels pētījums par noteiktu 
tēmu. Noslēdzot studijas bakalaura programmas studentam jāaizstāv bakalaura darbs, 
maăistra programmas studentam maăistra darbs. 
Ir izstrādāti īpaši kritēriji gala pārbaudījumu vērtēšanai. Protams, nav iespējams un 
nav nepieciešams ieviest pilnīgi unificētu vērtēšanas sistēmu, ko pielietotu visi 
programmas mācību spēki. Runājot par kopīgām tendencēm, tomēr jāatzīmē, ka 
arvien lielāka nozīme studentu zināšanu izvērtējumā kursu eksāmenos un ieskaitēs ir 
viĦu patstāvīgajam darbam semināru nodarbībās, sagatavotajiem referātiem un 
prezentācijām. Ir pasniedzēji, kam patstāvīgā darba vērtējums ir galvenais kritērijs. 
Vērtējot studenta zināšanas jāĦem vērā, ka vēstures faktu pārzināšana, kas pati par 
sevi augstu vērtējumu negarantē,  tomēr ir obligāts priekšnoteikums pozitīvam 
vērtējumam. Tā Ĝauj studentam spriest par vēsturi,  veikt analīzi un sintēzi, izdarīt 
historiogrāfij ā izteikto viedokĜu salīdzināšanu. 

Ārzemju ekspertu komisijas neatlaidīgi liek saprast , ka būtu vēlams, lai zināšanas par 
vienu kursu vērtētu divi mācību spēki. Tas tomēr, acīmredzamu iemeslu dēĜ, 
apgrūtinātu studentu vērtēšanu semestra garumā.  

5.Studenti. 

5.1. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā.  



 174

Vēstures un filozofijas fakultātē pastāv vēlēta fakultātes pašpārvalde, kas aktīvi 
piedalās studiju procesa pilnveidošanā. VFF pārstāvji daudz sasnieguši studentu 
dzīves demokratizācijas jomā LU un nacionālā līmenī. Vēstures maăistra studiju 
programmas studente Kristīne Ante tika ievēlēta par Latvijas Studentu apvienības 
prezidenti.  

Studenti aktīvi piedalās un pauž savu viedokli Vēstures un filozofijas fakultātes 
Domes un Vēstures studiju programmas padomes sēdēs un uzstājas ar saviem 
priekšlikumiem. Kā zināms, LU studentiem ir veto tiesības LU lemjošo institūciju 
sēdēs. Studentu pārstāvji ir piedalījušies un piedalās  studiju programmās notikušo 
izmaiĦu apspriešanā. 2003. gadā pašpārvaldes pārstāvji studiju programmas padomes 
sēdēs aktīvi piedalījās programmas uzlabošanas un izmaiĦu apspriešanā 

5. 2. Studējošo aptaujas.  
2001. gada rudenī notika doktora studentu programmas aptauja ar 
lūgumu izvērt ēt doktora studiju programmas kursus doktorantu 
seminārus. 
Jau iepriekšējā ziĦojumā tika norādīts, ka būs nopietnas grūtības veikt 
aptaujas par katru pasniedzēju un katru kursu. Jau aptauju anketu 
kopēšana vien prasītu vairākus simtus latu lielus izdevumus. Taču iegūto 
atbilžu apstrāde radītu vēl nopietnākas problēmas. Mēs ieteicām apsvērt 
centralizēta LU socioloăiskā dienesta izveidi vai noslēgt līgumu ar 
socioloăisku firmu . Otrk ārt, pastāvēja iespēja apsvērt to, cik šāda 
prasība ir reālistiska vispār. ES ekspertu komisija uzskata, ka studentu 
aptaujas ir tomēr nepieciešamas un iesaka tās ieviest divu gadu laikā, 
Varētu apsvērt datoriz ētu studentu aptauju pēc brīvprātības principa.  
5.3. Studentu atbalsta dienesti.  
LU VFF nepastāv LU Studiju inform ācijas centram līdzīga struktūra, 
nopietnāk palīdzību studentam var sniegt studentu pašpārvalde. Katrs 
LU VFF pasniedzējs stundu nedēĜā noteiktā laikā konsultē studentus. 
Tomēr praksē pasniedzēji str ādā studentiem arī ārpus noteiktā 
konsultāciju laika. Studenti var griezties pie programmu direktoriem, 
katedru vadītājiem, ievērojama slodze ir studiju metodiėēm, kas 
praktiski sniedz plašas konsultācijas par programmu un kursiem, darot 
vairāk kā uzliktu par pienākumu viĦu amatu apraksti. Studiju virzienu 
koordinatori v ēstures bakalaura studiju programmā sniedz konsultācijas 
par virziena programmu un docētajiem izvēles kursiem.  
5.4. Absolventu aptaujas.  
Vēstures studiju programmu ierobežotie resursi neatĜauj aptaujāt 
absolventus un darba devējus. Zināmā mērā prasība aptaujāt darba 
devējus atgādina sociālisma laikus, jo pastāv brīvs darba tirgus, kurā tās 
(izglītības un kultūras) iestādes, kas piedāvā darbu profesionālam 
vēsturniekam, nepiedāvā konkur ētspēj īgu atalgojumu. Ministrija nav 
izstrādājusi  metodiku, ko viĦiem vaicāt. Visbeidzot vēsturniekiem ir Ĝoti 
daudz darba devēju. Iegūt statistiski nozīmīgus rezultātus būtu grūti.  
 Ir pamats uzskatīt, ka izglītības un kultūras iestādes uztvertu šādu 
aptauju, it īpaši tad, ja to darītu vairākas studiju programmas no 
vairākām augstskolām,  kā lieku slogu jau tā strauji augošajos 
birokr ātisku instrukciju pl ūdos.  
Jau iepriekšējos ziĦojumos rakstījām, ka IZM k ā daudzu LU absolventu 
programmu darba devējs varētu organizēt centralizētu novērt ēšanas 
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sistēmu. Gatavojot akreditācijai doktora programmu tika l ūgta nedaudzo 
šīs programmas absolventu darba devēju viedoklis.  

6.Akadēmiskais personāls studiju programmā (2003) 
Nosaukums Cilvēki Štata vietas. 

Profesori 7 7 

No tiem dr.h. vēst 4 4 

Asoc. profesori, dr. vēst 5 5 

Docenti, dr. vēst 7 6,5 

Lektori  6 5,5 

no tiem dr. vēst  1 1 

Asistents, mag .vēst. 1 1 

Kopā 26 25 

Vēstures habilitētie doktori 

Vēstures doktori 

Vēstures maăistri  

Studenti uz 1 štata vietu 

4 

16 

6 

15.14 

Vēstures programmās nodarbināti 4 habilitētie vēstures doktori (visi pilnā slodzē un 
pamatdarbā), 16 vēstures doktori (visi , izĦemot vienu, pilnā slodzē un pamatdarbā). 
Tātad 80 % mācību spēku ir vismaz doktora grāds. 2002 gada beigās doktora grādu 
ieguva lektors Raimonds Cerūzis, 2003. g. beigās –2004. g. sākumā gatavojas 
aizstāvēties asistents Andris Šnē. Studentu skaits uz vienu štata pasniedzēju ir 15,14. 
Tomēr vēstures nodaĜas pasniedzēji strādā arī profesionālajās programmās  VFF. 

2003.gadā divi programmas asociētie profesori (viens no tiek habilitētais doktors)  
tika ievēlēti par profesoriem. Divi lektori ievēlēti štata amatā uz sešiem gadiem, bet 
rudenī tiks izsludināts konkurss uz docenta štata vietu. Šobrīd šai docenta amatā uz 
līguma pamata jau strādā vēstures doktors  

Normatīvie dokumenti paredz , ka programmā jābūt 15% profesoru, 15% asociēto 
profesoru, 30 % docentu, 40 % lektoru un asistentu. Faktiski programmā ir ievērojami 
vairāk (28 %) profesoru un asociēto profesoru (20 %), kas liecina par mācību spēku 
augsto kvalifikāciju, no otras puses rada lielu noslodzi tieši visaugstāk  kvalificētajam 
akadēmiskajam personālam.  

Ja normatīvos noteikts, ka pilna cikla studiju programmai ar 250 studentiem 
nepieciešami 5 profesori, tad vēstures studiju programmā to ir 12. 1. tabula arī parāda, 
ka trūkst vidējā un jaunākā akadēmiskā personāla. Visumā tomēr būtu vajadzīgi 
vairāk mācību spēku, jo sarežăītā A daĜas ar daudzajām semināru nodarbībām, 
apgrūtina iespēju piedāvāt studentu prasībām atbilstošu izvēles kursu skaitu. 
Vairāk kā 90 % pasniedzēju , tostarp 100% profesoru un asociēto profesoru, 
programmā strādā pamatdarbā.  
IlgtermiĦa politiku jaunu kadru atlasē un viĦu izaugsmes stimulēšanā pastāvošā 
situācija apgrūtina. Daudzas zinātniskas un augstākās izglītības (Latvijas Valsts 
Vēstures arhīvs, Rīgas StradiĦa Universitāte, Daugavpils Universitāte) maksā 
atbilstošas kvalifikācijas speciālistam ievērojami augstāku atalgojumu nekā LU VFF, 
kas savukārt padara maz ticamu augsti kvalificētu speciālistu vēlēšanos izvēlēties LU 
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kā vienīgo darba vietu. Mūsuprāt, būtu pamats apsvērt iespēju, ka vismaz visaugstāk 
kvalificētais akadēmiskais personāls (profesori) uz noteiktiem nosacījumiem tiek 
ievēlēts uz mūžu  
Tai pašā laikā esošais akadēmiskais personāls ir aktīvs un veic nozīmīgu zinātnisko un 
pedagoăisko darbu. VFF Vēstures nodaĜas ieguldījums Latvijas vēstures zinātnē 
neatpaliek ne no viena cita vēstures pētniecības centra ieguldījuma.   
Lielākā daĜa pasniedzēju piedalās pētnieciskos projektos. 10 akadēmiskā personāla 
pārstāvji piedalās LZP finansētajos pētījumu projektos. Seši mācību spēki piedalījās 
izdevniecības “Zvaigzne ABC” trīs sējumu mācību grāmatas “Pasaules vēsture 
vidusskolai“ un “Pasaules vēsture vidusskolai. Hrestomātija” uzrakstīšanā. Četri 
mācību spēki piedalās Latvijas Vēsturnieku komisijas pētījumos. Mācību spēki 
piedalās starptautiskos pētniecības projektos (“Autoritārisms Centrālajā un 
Austrumeiropā”, kas rezultējies vairākos starptautiskos rakstu krājumos), projektos 
sadarbībai ar Skandināvijas arheologiem, Vācijas universitātēm un pētniecības 
centriem. 2003. gadā LU VFF Vēstures nodaĜa (5 mācību spēki)  kopā ar Vēsturnieku 
komisiju organizēja starptautisku zinātnisku konferenci. Profesors Ilgvars Butulis 
piedalījies LU Latvijas Vēstures institūta akadēmiskā trīs sējumu izdevuma “Latvijas 
vēsture 20. gadsimtā” uzrakstīšanā. Trīs profesori strādā pie akadēmiska Latvija 20. 
gadsimta vēstures izdevuma krievu valodā.   

2002.-2003. gadā monogrāfijas izdevuši profesors Aivars Stranga, asoc. profesori 
Harijs Tumans un Lilita Zemīte.  

Profesori Inesis Feldmanis un Andrejs Vasks 2002. gadā tika atkārtoti ievēlēti par 
LZP ekspertiem vēstures nozarē.  

Vēstures un filozofijas fakultātē ir ierosināta un tiek apspriesta  administratīvā 
personāla reforma, kas paredz no samazināt administratīvā personāla skaitu, palielināt 
tā atalgojumu un atbildību.   Paredzēts samazināt studiju metodiėu skaitu no 4 uz 3, 
būtiski samazināsies lietvežu skaits (līdz šim katrā no 8 fakultātes katedrām bija 
lietvedis (e), tagad to paliks tikai 3. Nav šaubu, ka jaunajā situācijā pieaugs katedru 
vadītāju funkciju apjoms.  

Ilgtermi Ħa plānošana.  
Visnozīmīgākais faktors, kas kavē ilgtermiĦa plānošanu ir, bez šaubām, 
neapmierinošā un nekonsekventā valsts politika izglītības un zinātnes jomā. 2004. 
gada sākumā nenotiks savulaik plānotā mācību spēku atalgojumu palielināšana. Labi, 
ka 2002. gada beigās to paveica aizejošā valdība. Vēl joprojām īstas skaidrības par 
Vēstures un filozofijas fakultātes atrašanās vietu nākotnē, tādēĜ nav notikušas 
nozīmīgas investīcijas telpu remontam un inventāra un mācību līdzekĜu iegādei.  
Ir gandrīz pilnīgi skaidrs, ka vēstures bakalaura studijās būs jāpāriet uz trīs gadu ilgu 
studiju programmu. Tas radīs nepieciešamību pēc grūtas izvēles: kā pārveidot esošo 
studiju programmu. Šeit varētu mēăināt vai nu pilnībā pāriet uz specializāciju 
(moduĜiem) arī A daĜas  kursos vai vēl vairāk sablīvēt A daĜas kursus , lai tomēr 
aptvertu pasaules vēsturi no pirmsākumiem līdz mūsu dienām. Varētu izvēlēties 
kompromisu un piemēram, seno un viduslaiku vēstures specializācijas studentiem 
piedāvāt lekciju kursus A daĜā visas vēstures apjomā, savukārt obligātos seminārus 
tikai seno un viduslaiku vēsturē.  
Ieviešot trīsgadīgu bakalaura programmu, acīmredzot būs jāmaina arī maăistra 
programma. Nav skaidrs vai pārejot uz trīs gadu bakalaura programmu būs vajadzīga 
atkārtota akreditācija vai pat licencēšana.  

7. Finansēšanas avoti , materiāli tehniskais nodrošinājums.  
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Vēstures un filozofijas fakultāte atrodas desmitiem gadu neremontētā ēkā, tas pats 
attiecas uz fakultātes auditorijām un  katedru telpām.. Tai pašā laikā VFF iegādāta 
jauna datortehnika ir interneta patstāvīgais pieslēgums, darbojas fakultātes datorcentrs 
(10 datori) un Vēstures nodaĜas bibliotēka ar lasītavu. Studenti var izmantot arī 
filozofijas nodaĜas bibliotēku ar lasītavu. Bibliotēkā studenti par samaksu var kopēt 
nepieciešamos materiālus. Bibliotēka un datorklase darbojas regulāri, bibliotēkā 
studentu vajadzībām darbojas internetam pieslēgts dators.  Kopš politikas zinātnes un 
socioloăijas nodaĜas aiziešanas auditoriju noslodze tomēr ir pietiekami nopietna, brīvu 
auditoriju saspringtākajā darba laikā praktiski nav, tās tiek izmantotas ne tikai 
vēstures un filozofijas, bet arī citu LU programmu nodarbībām. Vēstures nodaĜas 
bibliotēkā ir apmēram 5000 sējumi, ir materiāli, kas saĦemti no Ārlietu ministrijas, 
organizācijām, kas nodarbojas ar Latvijas ārpolitikas analīzi.  
Vienlaikus jāatzīst, ka bibliotēkai nav patstāvīga finansējuma iespieddarbu iegādei. 
8. Ārējie sakari .  
LU mācību spēki, sadarbojoties ar Izglītības un zinātnes ministriju, piedalās nacionālā 
centralizētā vēstures gala eksāmena jautājumu izstrādē. Vēstures nodaĜa kā 
zinātniskās pētniecības centrs strādā ciešā kontaktā ar tādiem vēstures pētniecības 
centriem kā LU Latvijas Vēstures institūtu, Latvijas arhīviem un pēdējos gados 
nozīmi ieguvušiem pētniecības centriem: Totalitārisma seku dokumentācijas centru, 
Kara muzeju un Okupācijas muzeju.  
Vēstures studiju programmai pastāv sadarbības līgums ar Daugavpils Universitātes 
studiju programmu, noslēgts līgums par sadarbību ar  Maincas universitātes studiju 
programmu. Fakultātē darbojas Vācu valodas, kultūras un vēstures studiju centrs. 
Viens no Vēstures programmas pasniedzējiem Fūlbraita programmas ietvaros veic 
pētījumus Čikāgā.  
Vēstures doktora studiju programma ir viens no instrumentiem, kas nodrošina  
sakarus ar citiem zinātniskiem un augstākās izglītības centriem. Vēstures doktora 
studiju programmā studē seši LU Latvijas Vēstures institūta darbinieki, Daugavpils 
Universitātes docētājs, Rēzeknes Augstskolas docētājs, Latvijas Kultūras Akadēmijas 
docētāja, Kristīgās Akadēmijas docētājs,  pa vienam Rīgas  Vēstures un kuăniecības 
muzeja, Ebreju muzeja speciālistam. Tas neapšaubāmi nodrošina kontaktus ar šīm 
iestādēm. Vēstures programmai ir Ĝoti cieši kontakti ar LU Latvijas Vēstures Institūtu.  
Aizvadītā gada laikā programmas mācību spēki veikuši  pētniecības darbu un 
strādājuši Vācijā un Somijā, Baltijas valstīs. Studenti studējuši Vācijā, ZiemeĜu 
valstīs, Lielbritānijā, Krievijā).  Vēstures nodaĜā strādā Roberta Boša fonda finansēts 
vieslektors no Vācijas Helge Helbergs.  
Vēstures programmas mācību spēki stažējušies un veikuši pētījumus ASV (2  cilvēki), 
Vācijā (4 cilvēki), Lielbritānijā (1 cilvēks) 
 
 
KVANTITAT ĪVIE DATI 2000./2001. 2001./2002. 2002./2003. 
Studējošo skaits  (cilvēku) 476 499 509 
Mācībspēku kopējais skaits 21 25 26 
Štata vietu skaits 19 23,5 25 
ar doktora vai h. doktora grādu 17 17 20 
profesoru un asoc. profesoru īpatsvars 50 % 50 % 50 % 
Studentu skaits uz 1 akadēmisko 
personālu (uzskaitot neklātienes 
studentu kā 0,25 klātienes studentus) 

18,73 16,12 15,14 
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Starptautiskā mācībspēku apmaiĦa    

Vieslektori vēstures programmā 4 3 1 

Personāla darbs ārzemēs 4 4 5 

Starptautiskā studentu apmaiĦa    
Ārzemju studenti mūsu programmā 1 2 2 
Mūsu studenti ārvalstīs 15 20 20 
 
 
 
 
 
Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes  
Maăistra un doktora studiju programmas direktors: Dr.habil.hist. , profesors 
I.Feldmanis 

 
 
Bakalaura studiju programmas direktors:            Dr.habil.hist., profesors A. Zunda 
                            
 
 
 
5.XI. 2003 
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LATVIJAS UNIVERSIT ĀTE 
 

VĒSTURES UN FILOZOFIJAS FAKULT ĀTE 
 

 
 
 

VĒSTURES BAKALAURA, MAĂISTRA UN DOKTORA STUDIJU 
PROGRAMMU 

 
 
 
 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZI ĥOJUMS 
 
 
 

Par 2003./2004. akadēmisko gadu. 
 

 
 
 
 

Bakalaura un maăistra studiju programma akreditēta no 1999. līdz 2005. 
Doktora studiju programma akreditēta no 2002. līdz 2008. 

 
 

Bakalaura programmas direktors : Dr. h. vēst,  profesors A. Zunda,  
Maăistra un doktora studiju programmu direktors: Dr. h. vēst., profesors I. Feldmanis 

 
 

Apstiprināts  

Vēstures studiju programmas  
padomes sēdē 28.10. 2004 
Protokola Nr. 3.  
Padomes prieksšsēdētājs 
Profesors Inesis Feldmanis 
 
 
 
 
 
 
 
Iesniegts Akadēmiskajā departamentā 2003. g. 23. novembrī 
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Vēstures bakalaura, maăistra un doktora  studiju programmu  pašnovērt ējuma 
ziĦojums par 2003./2004. gadu. 
 
1. Programmas raksturojums. 
1.1. Programmas mērėis un uzdevumi.  
 

Trīs vēstures studiju programmas: bakalaura, maăistra un  doktora studiju 
programma sniedz pilna cikla augstāko izglītību vēsturē. LU ir vienīgā šāda vēstures 
studiju programma Latvijā. Studiju programma dod iespēju iegūt humanitāro zinātĦu 
bakalaura grādu vēsturē un humanitāro zinātĦu maăistra grādu vēsturē. Vēstures 
doktora studiju programma dod iespēju iegūt  vēstures doktora zinātnisko grādu.  

Vēstures studiju programmas mērėis ir nodrošināt Latvijas Republiku ar 
pietiekamu speciālistu skaitu, kas spētu veikt vēstures procesa izpēti, veikt zinātnisku 
un pedagoăisku darbu, nodrošināt vēsturisko artefaktu un vēstures dokumentu  
kolekciju saglabāšanu muzejos un arhīvos. (Plaša profila humanitāra izglītība, ko 
nodrošina vēstures studiju programmas nodrošina to absolventus ar pietiekamu 
elastību brīvajā darba tirgū arī ārpus minētā loka.)Vēstures studiju programmas mērėi 
pilnībā sakrīt ar LU Vēstures un filozofijas fakultātes (VFF) Vēstures nodaĜas 
pastāvēšanas mērėiem un uzdevumiem, jo šī nodaĜa izveidota ar nolūku realizēt 
akadēmiskas studiju programmas vēsturē, nodrošinot augstāko izglītību. Tomēr 
nodaĜa īsteno arī tūrisma gidu programmu un II līmeĦa augstāko profesionālo 
programmu – vidusskolas vēstures skolotājs. Tādējādi Vēstures nodaĜas Latvijas 
Universitātē pastāvēšanas pamatmērėis ir augstākās izglītības nodrošināšana vēsturē. 
Arī otrs Vēstures nodaĜas pastāvēšanas mērėis – vēstures zinātniskā pētniecība ir 
pilnībā saskaĦojams ar augstākās izglītības nodrošināšanu vēsturē, un ir nepieciešams 
priekšnoteikums augstākās izglītības attīstībai. 

Uzdevumi, kas jāveic, lai sasniegtu nospraustos mērėus – augstākās izglītības 
nodrošināšanu - saistās ar pētniecības iemaĦu attīstīšanu, informācijas ieguves un 
apstrādes iemaĦu attīstīšanu.  
 Vēstures studiju gaitā studentam jāiegūst vēsturnieka zinātniskās darba 
iemaĦas. Tās ietver darbu ar vēstures avotiem: to atlase, iekšējā un ārējā kritika, avotu 
salīdzinoša  analīze, konfrontācija ar esošo vēstures literatūru. Darbs ar avotiem ir 
novitātes un zinātniskuma kritērijs. Vēsturniekam jāapgūst darbs ar vēstures 
zinātnisko literatūru,  sākot no prasmes konspektēt un galveno grāmatu krātuvju 
apzināšanas, ja tas nepieciešams, līdz izsmalcinātu nianšu analīzei, salīdzinot skolas 
un virzienus zinātniskajā literatūrā. 
 Vēsturniekam studiju gaitā jāstrādā ar zinātnisko literatūru vismaz divās 
svešvalodās. Vēstures maăistra studiju programmā obligāti jānoklausās viens kurss 
Rietumeiropas svešvalodā.  

Vēsturniekam studiju laikā jāapgūst spēja patstāvīgi un kritiski spriest, analīzes un 
sintēzes iemaĦas. ViĦam šīs spējas jānodod tālāk, strādājot vispārējās izglītības un 
augstākās izglītības iestādēs.  
2.Studiju programmas organizācija 
2.1 IzmaiĦas programmā atskaites laika periodā.  
2. 1. 1 IzmaiĦas vēstures bakalaura programmā:  
Kā norādīts jau iepriekšējos ziĦojumos, kopš 1999./2000. akadēmiskā gada uzĦemtie 
vēstures bakalaura programmas studenti apgūst  ievērojami izmainītu programmu. 

Turpinās specializācijas virzienu darbība vēstures bakalaura programmā 
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Vēstures bakalaura studiju programmā tika ieviesti četri  specializācijas virzieni: 
starptautiskās attiecības, seno un viduslaiku vēsture (darbojas kopš 2003./2004. ak. 
gada), jauno un jaunāko laiku vēsture, kultūrvēsturiskais mantojums. Pirmā studiju 
gada beigās studentiem tiek piedāvāts izvēlēties vienu no šiem specializācijas 
virzieniem. Specializācija attiecīgajā virzienā nozīmē, ka studentam 1) jāveic savs 
pētniecības darbs izvēlētajā specializācijas virzienā; 2) šajā jomā jāizvēlas 28 no 32 B 
daĜas kursiem. Pastāv tikai viena studentu grupa ar specializāciju seno un viduslaiku 
vēsturē. Katrā no specializācijas virzieniem  bakalaura studiju programmas 
direktoram asistē viens fakultātes mācību spēks, kura uzdevums veidot specializācijas 
darbības programmu koordinēt izvēles kursu atlasi attiecīgajā specializācijā un izvēles 
kursu un galapārbaudījumu programmas izstrādi. Jauno un jaunāko laiku vēstures 
specializāciju koordinē asoc. profesore Lilita Zemīte, seno un viduslaiku 
specializāciju koordinē profesors Ilgvars Misāns,  kultūrvēsturiskā mantojuma 
specializāciju asoc. profesors Aleksandrs GavriĜins, starptautisko attiecību 
specializāciju doc. Jānis Taurēns. Specializāciju ieviešana notika ar mērėi pilnīgāk 
izmantot nodaĜas mācību spēku zinātnisko un pedagoăisko erudīciju. Tā, jau kopš 70. 
gadiem fakultātē darbojas spēcīga un starptautiski pazīstama starptautisko attiecību 
vēstures pētījumu skola. Savukārt kultūrvēsturiskā mantojuma apakšvirziens vēstures 
bakalaura studiju programmā darbojās 90. gg. otrajā pusē līdz tā likvidācijai formālu 
ieganstu dēĜ. Latvijai nozīmīga ir arī specializācija kultūrvēsturiskajā mantojumā un 
medievistikā.  Specializācija paver iespēju studentiem mērėtiecīgāk plānot viĦu darbu 
, izvēloties B daĜas kursus atbilstoši viĦu interesēm, saskaĦot studenta zinātnisko 
darbu ar individuālo studiju plānu . 

2004. gadā bakalaura grādu ieguva pirmais kurss, kas studēja pēc jaunās programmas. 
Galapārbaudījumu – rakstisko eksāmenu- studenti kārtoja Latvijas vēsturē un 
specializācijā. Eksāmenam specializācijā tika izstrādātas un akceptētas eksāmenu 
programmas visos aktuālajos specializācijas virzienos, izĦemot seno un viduslaiku 
vēstures specializāciju. Galapārbaudījumu piemērošana specializācijai, nodrošināja 
lielāku atbilstību studentu interesēm un apgūtajiem izvēles kursiem.  

Obligātie kursi.  
Obligātie kursi vēstures bakalaura studiju programmā ietver Rietumeiropas un 
Amerikas vēsturi  no vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām, kā arī Centrālās un 
Austrumeiropas vēsturi un Latvijas vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz mūsu 
dienām. A daĜas kursi  - lekcijas un semināri -pēc vecās programmas studējošiem 
studentiem tika docēti l īdz 7. semestrim.  
Tagad “A” daĜas lekciju kursi tiek  pabeigti līdz 3. semestrim. No 4. semestra 
studentiem obligāti jāpiedalās  padziĜināto  semināru kursos, kuros tiek dziĜāk apgūts  
lekciju kursos skartie vēstures jautājumi. Katram svarīgākajam A daĜas lekciju kursam 
atbilst 1 semināru kurss un tos docē vai nu tie paši pasniedzēji, kas docēja atbilstošo 
lekciju kursu vai citi mācību spēki. Šajos kursos paredzētas tikai semināru nodarbības. 
Kopā ir 12 šādu kursu jeb 24 kredītpunkti. 
Semināru nodarbības pilnībā balstās uz studentu patstāvīgo darbu ar vēstures avotiem 
un zinātnisko literatūru.Tas paver studentiem maksimālas pastāvīga darba iespējas, 
iespējas brīvām viedokĜu sadursmēm diskusijās.  
2003. gada rudenī Vēstures studiju programmas padome, izvērtējot modificētās 
programmas darbību trīs gados atzina to par pamatā apmierinošu, un  nolēma veikt 
nelielas izmaiĦas programmā.  A daĜas kursu īpatsvars tika pazemināts līdz 49 %, 
Ħemot vērā, ka LU VFF funkcija nav svešvalodu apmācība programmas padome 
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nolēma atstāt programmā tikai vienu svešvalodu.  IzmaiĦas gan attieksies uz 
studentiem , kas uzsāka studijas 2004. gadā.  
2004. gadā bakalaura grādu ieguva 43 studenti 
2.1.2.Vēstures maăistra studiju programm ā. 
1999. gadā maăistra programmā tika izdarītas izmaiĦas atbilstoši starptautiskās  
ekspertu komisijas ieteikumiem, kas rekomendēja būtiski palielināt patstāvīgā darba 
īpatsvaru. Komisijas ziĦojumā bija pat norādīts, ka ir maăistra studiju programmas,  
kurās maăistru programmā nav paredzētas lekcijas.  
Kopš 2001. gada noteikts, ka visos A daĜas kursos (tie ir kursi historiogrāfij ā un 
vēstures filozofijā) semināru īpatsvaram jāsasniedz vismaz 50 %. NodaĜas 
rekomendācijās mācību spēkiem docētājiem tika ieteikts palielināt studentu patstāvīgā 
darba īpatsvaru arī izvēles kursos. Tādējādi pieaudzis studentu patstāvīgā darba 
apjoms, palielinājusies arī A daĜas kursu pasniedzēju slodze.  Darbs semināros, 
protams, būtiski ietekmē arī studentu novērtējumu par kursu, nosakot 50 līdz 100 
procentiem no novērtējuma. (piemēram pusi no atzīmes veido atzīme par patstāvīgo 
darbu, otru pusi eksāmena atzīme) Vēstures filozofijas un teorijas kursos semināriem 
gatavojoties studentiem patstāvīgi jāstudē vadošo vēstures filozofu un teorētiėu darbi, 
jāiepazīstas ar vēstures zinātnes teorijas problēmām. Historiogrāfijas kursos 
studentiem jāpēta nozīmīgākās problēmas, kas pētītas zinātniskajā literatūrā, veicot 
historiogrāfijas nostādĦu salīdzinošu analīzi.  
Tomēr pastāvošā sociāli ekonomiskā situācija un zinātnes materiālais nodrošinājums 
šādas studijas apgrūtina. 90 % maăistratūras studentu strādā, patstāvīgā darba apjoma 
palielināšana rada lielu papildu slodzi. Otrkārt, jaunākā zinātniskā literatūra pieejama 
Ĝoti nelielā eksemplāru skaitā vai arī vispār nav atrodama Latvijas bibliotēkās. TādēĜ 
lekcija kā darba forma vēl joprojām ir nozīmīga.  
Jāatzīmē, ka 2004. gadā maăistra grādu ieguva 24 studenti 
2.1.3.IzmaiĦas doktora studiju programmā. Pēc 1999. gada LR Ministru kabinets, 
likvidējot divpakāpju doktora grādu sistēmu, palielināja prasības doktora grāda 
iegūšanai . Vēstures doktora studiju programmā tika izveidota doktora studiju 
programmas padome, kas tagad izvērtē doktorantu darba kvalitāti. Ieviesti studiju 
kursi- doktorantu semināri. Tas palielina mācību spēku darba apjomu. 2002 gadā 
vēstures doktora studiju programma tika akreditēta uz sešiem gadiem – līdz 2008. 
gadam. Šobrīd doktora studiju programmā ir 22 doktoranti.  
2004. gada vasarā pieĦemtie LR Ministru Kabineta Noteikumi zināmā mērā atvieglo 
promocijas darba aizstāvēšanu, paredzot iespēju aizstāvēt promocijas darbu bez 
publikācijām. Šī lēmuma motivācija palielināt doktoru skaitu ir apsveicama, bet var 
izraisīt arī zināmas bažas par kvalitātes pazemināšanos. Faktiski lēmums būtiski 
neietekmē doktora studiju programmas darbu, nav sagaidāms, ka paši doktoranti 
atteiksies no zinātniskām  publikācijām un dalības starptautiskās zinātniskās 
konferencēs.  
Par Ĝoti nepārdomātu un zinātnes attīstību kavējošu jāuzskata valdības lēmums 
“paaugstināt” doktorantu stipendijas, faktiski atĦemot tās visiem strādājošiem 
doktorantiem, pat tiem, kas strādā zinātniskās iestādēs un augstskolās. Faktiskais 
paaugstinājums ir tikai no 696 uz 800 latiem gadā. 
Nebūtu arī vēlams ieviest obligātus  centralizētus studiju kursus doktora studiju 
programmās, it īpaši tad, ja tie būtu plānoti kā lekciju kursi, kurus doktorantūrā 
diezgan kategoriski kā darba formu noraidīja programmas akreditācijas ekspertu 
komisija. 
2003./2004. ak. gadā doktora studiju programmu sekmīgi beidza 5 doktoranti. 
Doktora grādu ieguva 2 jaunie zinātnieki. no tiem 1 programmas mācību spēks. 
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2.2.Elastība darba tirgū.  
Vēstures bakalaura programma paredz, ka pirmajā studiju gadā jāapgūst 
Rietumeiropas svešvaloda. Arī vieslektoru darbs fakultātē Ĝauj padziĜināt svešvalodu 
zināšanas. Studijas un zinātniskais darbs nav iespējams bez darba ar zinātnisko 
literatūru  vismaz divās svešvalodās. Vēsture kā disciplīna, kas saskaras ar Ĝoti plašu 
problēmu loku ir pietiekami elastīga darba tirgū.  
Vēstures studiju programmu absolventi strādā mācību iestādēs, zinātniskās iestādēs 
(Vēstures institūts, citi pētniecības centri, muzeji, arhīvi).  
Vēstures studiju programmu absolventi spēj ieĦemt ierēdĦu amatus valsts pārvaldes 
un privātās struktūrās, kas neprasa pārzināt eksaktās disciplīnas. Praksē tā arī notiek: 
vēstures programmas absolventi pārstāvēti Ārlietu, Aizsardzības un Iekšlietu 
ministrijas struktūrās, citās valsts pārvaldes institūcijās, tostarp vēlētu politiėu amatos.  
Privātajā sektorā vēsturnieki plaši pārstāvēti masu informācijas līdzekĜos, arī 
sabiedrisko attiecību jomā.    
2.3. Studiju plāns.  
Bakalaura programmā A daĜas kursi aptver 83 kredītpunktu (52 % no studiju plāna), 
maăistra programmā 18 kredītpunktu (22,5 %). Pēc 2003. gada rudens izmaiĦām A 
daĜas īpatsvars bakalaura programmā būs 78 kredītpunkti. (49 %.) Doktora studiju 
programmā teorētiskie kursi (doktorantu semināri) veido 16 kredītpunktus no 144 
(11%). Runājot par vienas programmas un multidisciplināro kursu attiecību jāatzīmē, 
ka vēstures kā integrējoša disciplīna saskaras ar tiesību zinātnes, ekonomikas, 
politikas zinātnes un socioloăijas, filozofijas un kultūras vēstures elementiem. 
Sociālajām un humanitārajām disciplīnām kopš 20.gs otrās puses ir tendence 
savstarpēji bagātināties. To robežas pakāpeniski izzūd. Vēstures zinātne metožu  un 
jēdzienu aparāta ziĦā daudz aizguvusi no jaunajām sociālajām disciplīnām. 
Tā, kurss “Rietumeiropas vēstures mūsdienu problēmas” skar pēckara pasaulē 
pastāvošās starptautiskās attiecības un starptautisko attiecību teorijas pamatus, 
pasaules ekonomikas attīstību un galvenās ekonomiskās teorijas, valsts tiesību un 
politoloăijas jautājumus, kultūras un ideju vēstures problēmas.  
Protams pastāv iespējas tieši iekĜaut citu disciplīnu kursus, varbūt noderētu kursi 
ekonomikas pamatos, atsevišėi tiesību zinātnes kursi. 
Studenti obligāti apgūst filozofijas un reliăiju vēstures kursus, kā arī valodas.  Kopā, 
ieskaitot C daĜu,  ap 20 % no bakalaura studiju programmas, ir kursi ārpus vēstures 
zinātnes . 
C daĜas kursu izvēlē šeit vērojama visai liela dažādība. Visai populāri ir kursi 
filozofij ā, pedagoăijā, tiesību zinātnē. C daĜas kursi sastāda 7,5 % bakalaura 
programmā, 5 %  maăistra programmā, doktora programmas studenti ir tiesīgi 
izvēlēties iegūt visus 16 (no 144) kredītpunktiem ārpus vēstures doktora studiju 
programmas. ES ekspertu grupa , kas vērtēja vēstures programmas 2003. gadā, ieteica 
mērėtiecīgāk orientēt studentu C daĜas kursu izvēli, tomēr programmu rīcībā nav šādu 
instrumentu, kā arī nevar būt vienota viedokĜa par vēlamo orientācijas virzienu.  
4. Studiju programmas praktiskā realizācija 
4.1. Pasniegšanas metodes.  
Tiek izmantotas tādas tradicionālas metodes kā lekcijas un  semināri , grupu darba 
ieviešana paver iespēju attīstīt studentu prasmi strādāt komandā. Obligātie semināri 
bakalaura programmā veido 15 % visas programmas un 30 % no A daĜas. Arī izvēles 
kursos tiek plaši izmantoti semināri,  kā arī grupu darbs. Būtu jāuzsver, ka būtu 
vēlams palielināt tā darba īpatsvaru, kas notiek nelielās grupās, orientācija uz milzu 
auditorijām (50 un vairāk studentu) atstātu nelabvēlīgu iespaidu. Nelielas grupas ir 
optimālas semināriem un patstāvīgajam darbam.  Kā jau norādīts, studenta patstāvīgā 
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darba interesēs, maăistra programmas A daĜas kursos semināru īpatsvars sastāda līdz 
50 % no A daĜas. Tiek izmantotas tādas patstāvīgā darba metodes kā studentu 
diskusijas semināros, studenti izvērtē un analizē savu studiju biedru referātus un 
prezentācijas. Runājot par motīviem, kas liek palielināt pastāvīgā darba īpatsvaru, 
jānorāda, ka tā lomas pieaugums tiek uzsvērts ne tikai LU , bet arī  pasaules un 
Eiropas izglītības sistēmā.  
Patstāvīgā darba īpatsvara pieaugumu apgrūtina ekonomiskās problēmas. Latvijas 
bibliotēkām ir problēmas ar jaunāko zinātnisko literatūru.  Salīdzinājumā ar 
iepriekšējo periodu pieaugušas iespējas izmantot tādu  Rietumu augstskolās izplatīta 
darba formu kā visiem studentiem nodarbības sākumā izdalīta teksta – vēstures avota 
vai zinātniskas literatūras fragmenta analīzi.  
Vienlaikus jāatzīmē lekciju kvalitātes pieaugums, kas saistās ar Latvijas zinātnes 
integrāciju Rietumu zinātnē, informācijas apmaiĦas brīvību, kas saistās gan ar 
politisko brīvību, gan ekonomisko apstākĜu uzlabošanos, gan interneta izplatību.  
3.3 .Pētniecības ietekme uz studiju procesu.  
Akadēmiskā personāla pētniecības process turpinās visā katra tā pārstāvja 
akadēmiskās karjeras laikā un ir pamatā akadēmiskā personāla zinātniskajai izaugsmei 
un  virzībai pa akadēmiskās karjeras kāpnēm. Kā zināms, zinātniskais darbs un tā 
redzamās izpausmes –promocija, zinātniskās publikācijas, dalība zinātniskās 
konferencēs - ir viens no būtiskākajiem kritērijiem, lai ieĦemtu augstāku akadēmisku 
amatu. Akadēmiskais personāls regulāri publicē savus pētījumus kā monogrāfijas, 
mācību līdzekĜus, zinātniskus rakstus Latvijā un ārpus tās. Kā zināms, nopietna 
problēma ir atrast finansējumu monogrāfijas izdošanai. Zinātniskās un 
populārzinātniskās publikācijas tiek izmantotas studiju procesā. Pētniecība Ĝauj 
papildināt akadēmiskā personāla piedāvātos studiju kursus un izstrādāt jaunus. 
Katram akadēmiskā personāla pārstāvim ir izvēles kursi, kas saistīti ar viĦa 
pētniecisko darbību. Protams, ne visu akadēmiskā personāla pārstāvju zinātniskā 
darbība ir vienlīdz intensīva.  
3.3. Studentu dalība projektos.  
Vēstures pētniecība nepieder pie Latvijā visbagātāk finansētajām nozarēm. Pie tam 
jāĦem vērā, ka vēsturnieka darbs parasti ir visai individuāls. Jāatzīmē, ka Vēstures 
programmas mācību spēki 2004. gadā līdzīgi kā iepriekš  saĦēmuši tikai 5-6 tūkstošus 
latu (5-6 %) Latvijas Zinātnes Padomes finansētajos projektos. Tāpēc iesaistīt 
studentus šajos projektos ir visai problemātiski.    

Daudz plašākas iespējas iesaistīt studentus un jaunos zinātniekus pavēra 
Latvijas V ēsturnieku Komisijas darbība kopš 1998. gada. SeptiĦi (no 22)  
doktora programmas studenti veic pētījumus komisijas projektos. Četri  
no viĦiem sāka piedalīties vēsturnieku komisijas pētījumos, jau studējot 
maăistra programmā. Ar ī viens maăistra programmas students veic šādus 
pētījumus. Doktora un maăistra programmas studenti piedalās 
arheoloăiskajos pētījumos.  

Iespējas atrast finansējumu vēstures pētījumiem. ārpus Latvijas ir visai ierobežotas. 
Kā zināms, ES projekti orientējas galvenokārt uz innovatīvu tehnoloăiju attīstību. To 
kārtējo reizi apstiprināja 2004. gada izsludinātais konkurss par ES līdzekĜiem 
doktorantu stipendijām, kas  neskāra sociālās un humanitārās zinātnes. 
3.4. Mācību prasmes kursi.  
ES projekta laikā mūsu rīcībā nonākušie Eiropas izglītības pašnovērtēšanas 
programmas kritēriji sīki un detalizēti reglamentē prasmes, kuru iegūšana jāvērtē 
pašnovērtēšanas gaitā. Šai dokumentā prasmes iedalītas tajās, kas saistītas ar 
specialitāti un vispārējās. Pēdējās savukārt iedalās instrumentālās prasmēs  to vidū 
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analīze un sintēze, organizācija un plānošana, mutiska un rakstiska komunikācija, 
spēja iegūt un analizēt informāciju no dažādiem avotiem, otras  valodas  zināšanas.( ja 
tā, tad mēs esam Eiropai priekšā). Otra iemaĦu grupa ir  starppersonālās prasmes 
(komandas darbs, ētiskie aspekti utt.), bet trešā sistēmiskās prasmes (spēja mācīties, 
veikt pētījumus, kreativitāte, līdera spējas). ka programma noteikti nodrošina 
instrumentālās un sistēmiskās kompetences, mazāka loma varētu būt 
interpersonālajām. Tomēr programma nodrošina gan spēju strādāt komandā (grupu 
darbs), gan starppersonālu attiecību iemaĦas. 

Mūsuprāt programma izteikti orientēta uz sistēmisko prasmju attīstību un orientējot 
studentus uz zinātnisko darbu pārsniedz tādas prasības kā, piemēram, iemācīties 
mācīties.   

Pirmā kursa studentiem tiek docēts kurss Ievads vēstures zinātnē, kura ietvaros 
studenti apgūst zinātniskā darba iemaĦas (prasmi veidot darba struktūru, atsauču 
sistēmu, raksta pirmos referātus) . Kursā Avotpētnieība I semestrī tiek apgūti pamati 
darbam ar vēstures avotiem. Prasmju un iemaĦu apguve nav atraujama no studijām: 
visa veida semināru, referātu, recenziju utml. mērėis ir ne tikai teorētisko un 
empīrisko zināšanu apguve, bet arī māca analīzi, kritisku izvērtējumu, spējas diskutēt. 
Vēstures programmas studenti izstrādā kursa darbus jau sākot ar pirmo studiju gadu, 
zinātniskā darba vadītājs arī individuāli māca zinātniskā pētījuma metodes un  
iepazīstina ar zinātniskā darba pamatiem. 
Vēstures nodaĜas mācību spēki izstrādājuši mācību līdzekli kursa darbu, bakalaura 
darbu un maăistra darbu izstrādei, kas, kā mums zināms, tiek izmantots, gan citur LU, 
gan pat ārpus tās, citās humanitāras ievirzes augstskolās  
Vēsture ir ideāls lauks kritiskās domāšanas apgūšanai, īpaši politikas kritikas ziĦā. Tā 
dod plašas iespējas kritiskai un salīdzinošai analīzei. Salīdzinošai analīzei tiek 
pakĜautas zinātniskas teorijas, historiogrāfiskas koncepcijas un empīriski dati, 
piemēram, atsevišėu civilizāciju attīstības procesi, valstu attīstības modeĜi.  
4. Vērt ēšanas sistēma.  
Kopš 2000./2001. akadēmiskā gada visas atzīmes eksāmenos un ieskaitēs ir LU un 
Latvijā pielietotajā desmit ballu skalā. Katrs studiju kurss noslēdzas ar novērtējumu ar 
atzīmi Bieži ar novērtējums ar atzīmi pastāv par atsevišėiem uzdevumiem kursa 
ietvaros, tas ietekmē atzīmi par kursu kopumā.  
Pastāv gala pārbaudījumi vēstures bakalaura programmā (rakstisks eksāmens 
specializācijā un Latvijas vēsturē) un vēstures maăistra programmā (mutisks 
eksāmens vēstures filozofijā un historiogrāfij ā, kā arī vēstures zinātniskajās metodēs). 
Doktora programmas studentiem jākārto  promocijas eksāmens. Bakalaura 
programmas studentam ik gadus jāizstrādā kursa darbs - neliels pētījums par noteiktu 
tēmu. Noslēdzot studijas bakalaura programmas studentam jāaizstāv bakalaura darbs, 
maăistra programmas studentam maăistra darbs. 
Ir izstrādāti īpaši kritēriji gala pārbaudījumu vērtēšanai. Protams, nav iespējams un 
nav nepieciešams ieviest pilnīgi unificētu vērtēšanas sistēmu, ko pielietotu visi 
programmas mācību spēki. Runājot par kopīgām tendencēm, tomēr jāatzīmē, ka 
arvien lielāka nozīme studentu zināšanu izvērtējumā kursu eksāmenos un ieskaitēs ir 
viĦu patstāvīgajam darbam semināru nodarbībās, sagatavotajiem referātiem un 
prezentācijām. Ir pasniedzēji, kam patstāvīgā darba vērtējums ir galvenais kritērijs. 
Vērtējot studenta zināšanas jāĦem vērā, ka vēstures faktu pārzināšana, kas pati par 
sevi augstu vērtējumu negarantē,  tomēr ir obligāts priekšnoteikums pozitīvam 
vērtējumam. Tā Ĝauj studentam spriest par vēsturi,  veikt analīzi un sintēzi, izdarīt 
historiogrāfij ā izteikto viedokĜu salīdzināšanu. 
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Ārzemju ekspertu komisijas neatlaidīgi liek saprast , ka būtu vēlams, lai zināšanas par 
vienu kursu vērtētu divi mācību spēki. Tas tomēr, acīmredzamu iemeslu dēĜ, 
apgrūtinātu studentu vērtēšanu semestra garumā.  

5.Studenti. 

5.1. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā.  

Vēstures un filozofijas fakultātē pastāv vēlēta fakultātes pašpārvalde, kas aktīvi 
piedalās studiju procesa pilnveidošanā. VFF pārstāvji daudz sasnieguši studentu 
dzīves demokratizācijas jomā LU un nacionālā līmenī. Vēstures maăistra studiju 
programmas studente Kristīne Ante bija Latvijas Studentu apvienības prezidente.  

Studenti aktīvi piedalās un pauž savu viedokli Vēstures un filozofijas fakultātes 
Domes un Vēstures studiju programmas padomes sēdēs un uzstājas ar saviem 
priekšlikumiem. Aizvadītajā gadā domnieki studentu pašpārvaldes pārstāvji Domes 
sēdēs izteikuši kritiku par divu programmas mācību spēku darbu. Tā rezultātā tika 
koriăēta lektores slodze, nododot viĦas  docēto A daĜas studiju kursu citiem mācību 
spēkiem.  

Kā zināms, LU studentiem ir veto tiesības LU lemjošo institūciju sēdēs. Studentu 
pārstāvji ir piedalījušies un piedalās  studiju programmās notikušo izmaiĦu 
apspriešanā. 2003. gadā pašpārvaldes pārstāvji studiju programmas padomes sēdēs 
aktīvi piedalījās programmas uzlabošanas un izmaiĦu apspriešanā, turpmāk 
paredzama aktīva studentu dalība trīsgadīgās bakalaura programmas izstrādē.  

5. 2. Studējošo aptaujas.  
2001. gada rudenī notika doktora studentu programmas aptauja ar 
lūgumu izvērt ēt doktora studiju programmas kursus doktorantu 
seminārus. 
Jau iepriekšējā ziĦojumā tika norādīts, ka būs nopietnas grūtības veikt 
aptaujas par katru pasniedzēju un katru kursu. Jau aptauju anketu 
kopēšana vien prasītu vairākus simtus latu lielus izdevumus. Taču iegūto 
atbilžu apstrāde radītu vēl nopietnākas problēmas. Mēs ieteicām apsvērt 
centralizēta LU socioloăiskā dienesta izveidi vai noslēgt līgumu ar 
socioloăisku firmu . Otrk ārt, pastāvēja iespēja apsvērt to, cik šāda 
prasība ir reālistiska vispār. ES ekspertu komisija uzskata, ka studentu 
aptaujas ir tomēr nepieciešamas un iesaka tās ieviest divu gadu laikā, 
Varētu apsvērt datoriz ētu studentu aptauju pēc brīvprātības principa.  
5.3. Studentu atbalsta dienesti.  
LU VFF nepastāv LU Studiju inform ācijas centram līdzīga struktūra, 
nopietnāk palīdzību studentam var sniegt studentu pašpārvalde. Katrs 
LU VFF pasniedzējs stundu nedēĜā noteiktā laikā konsultē studentus. 
Tomēr praksē pasniedzēji str ādā studentiem arī ārpus noteiktā 
konsultāciju laika. Studenti var griezties pie programmu direktoriem, 
katedru vadītājiem, ievērojama slodze ir studiju metodiėēm, kas 
praktiski sniedz plašas konsultācijas par programmu un kursiem, darot 
vairāk kā uzliktu par pienākumu viĦu amatu apraksti. Studiju virzienu 
koordinatori v ēstures bakalaura studiju programmā sniedz konsultācijas 
par virziena programmu un docētajiem izvēles kursiem.  
5.4. Absolventu aptaujas.  
Vēstures studiju programmu ierobežotie resursi neatĜauj aptaujāt 
absolventus un darba devējus. Zināmā mērā prasība aptaujāt darba 
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devējus atgādina sociālisma laikus, jo pastāv brīvs darba tirgus, kurā tās 
(izglītības un kultūras) iestādes, kas piedāvā darbu profesionālam 
vēsturniekam, nepiedāvā konkur ētspēj īgu atalgojumu. Ministrija nav 
izstrādājusi  metodiku, ko viĦiem vaicāt. Visbeidzot vēsturniekiem ir Ĝoti 
daudz darba devēju. Iegūt statistiski nozīmīgus rezultātus būtu grūti.  
 Ir pamats uzskatīt, ka izglītības un kultūras iestādes uztvertu šādu 
aptauju, it īpaši tad, ja to darītu vairākas studiju programmas no 
vairākām augstskolām,  kā lieku slogu jau tā strauji augošajos 
birokr ātisku instrukciju pl ūdos.  
Jau iepriekšējos ziĦojumos rakstījām, ka IZM k ā daudzu LU absolventu 
programmu darba devējs varētu organizēt centralizētu novērt ēšanas 
sistēmu. Gatavojot akreditācijai doktora programmu tika l ūgta nedaudzo 
šīs programmas absolventu darba devēju viedoklis.  

6.Akadēmiskais personāls studiju programmā (2004. g. 1. jūlijs.) 
Nosaukums Cilvēki Štata vietas. 

Profesori 7 6,5 

No tiem dr.h. vēst 4 4 

Asoc. profesori, dr. vēst 5 5 

Docenti, dr. vēst 10 9,5 

Lektori  5 5 

Kopā 27 25 

Vēstures habilitētie doktori 

Vēstures doktori 

Vēstures maăistri  

Studenti uz 1 štata vietu 

4 

18 

5 

15.14  

Vēstures programmās nodarbināti 7 profesori, 5 asociētie profesori, 10 docenti, 4 
habilitētie vēstures doktori (visi pilnā slodzē un pamatdarbā), 18 vēstures doktori (visi 
, izĦemot vienu, pilnā slodzē un pamatdarbā). Tātad 81,5 % mācību spēku ir vismaz 
doktora grāds. 2003. gada decembrī doktora grādu ieguva asistents Andris Šnē. 
Studentu skaits uz vienu štata pasniedzēju ir 14,28. Tomēr vēstures nodaĜas 
pasniedzēji strādā arī VFF profesionālajās programmās . 

2003./2004. gadā trīs vēstures programmas mācību spēki tika ievēlēti docentu amatos. 
RSU docētājs Ēriks Jēkabsons tika ievēlēts par LU  VFF docentu, vēlāk aizejot no 
RSU. Par docentiem tika ievēlēti 2002.-2003. gadā doktora grādu ieguvušie lektors 
Raimonds Cerūzis un asistents Andris Šnē. Par pozitīvu faktoru uzskatāms tas, ka visi 
trīs ir vecumā no 30 –40 gadiem, divi no viĦiem atbilst jauno zinātnieku statusam 
(zem 35).  

Diemžēl no darba aizgājusi lektore, kas bija vienīgā etnogrāfijas speciāliste. Lektoru 
skaits samazinājies līdz 5, bet asistentu programmā vairs nav. Programmā šobrīd nav 
par 30 gadiem jaunāku mācību spēku. Jaunus mācību spēkus  var pieĦemt tikai kādam 
aizejot no darba, galvenokārt pensionējoties.  

Varētu piesardzīgi prognozēt, ka 2005.-2006. gadā doktora grādu iegūs divi  mācību 
spēki un viena no VFF lietvedēm. 2005. gadā beidzas trīs pensijas vecuma mācību 
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spēku līguma vai ievēlēšanas termiĦš un būs jārisina jautājums par līgumu 
pagarināšanu vai konkursa izsludināšanu.  

Normatīvie dokumenti paredz, ka programmā jābūt 15% profesoru, 15% asociēto 
profesoru, 30 % docentu, 40 % lektoru un asistentu. Faktiski programmā ir ievērojami 
vairāk (26 %) profesoru un asociēto profesoru (18,5 %), kas liecina par mācību spēku 
augsto kvalifikāciju, no otras puses rada lielu noslodzi tieši visaugstāk  kvalificētajam 
akadēmiskajam personālam. Ir uzlabojusies situācija ar docentu skaitu, jo tas 
sasniedzis 10 , vismaz pārsniedzot profesoru skaitu.  

Ja normatīvos noteikts, ka pilna cikla studiju programmai ar 250 studentiem 
nepieciešami 5 profesori, tad vēstures studiju programmā to ir 12. Skaitliskie dati 
parāda arī, ka nepietiekamā skaitā ir lektori, bet asistentu vairs nav. Visumā tomēr 
būtu vajadzīgi vairāk mācību spēku, jo sarežăītā A daĜa ar daudzajām semināru 
nodarbībām, apgrūtina iespēju piedāvāt studentu prasībām atbilstošu izvēles kursu 
skaitu. 
Vairāk kā 90 % pasniedzēju , tostarp 100% profesoru un asociēto profesoru, 
programmā strādā pamatdarbā.  
Akadēmiskais personāls ir aktīvs un veic nozīmīgu zinātnisko un pedagoăisko darbu. 
VFF Vēstures nodaĜas ieguldījums Latvijas vēstures zinātnē neatpaliek ne no viena 
cita vēstures pētniecības centra ieguldījuma.   
Lielākā daĜa pasniedzēju piedalās pētnieciskos projektos. Vairāk kā 10 akadēmiskā 
personāla pārstāvji piedalās vismaz piecos LZP finansētajos pētījumu projektos, ko 
izpilda VFF un LU Latvijas vēstures institūts. Seši mācību spēki piedalījās 
izdevniecības “Zvaigzne ABC” trīs sējumu mācību grāmatas “Pasaules vēsture 
vidusskolai“ un “Pasaules vēsture vidusskolai. Hrestomātija” uzrakstīšanā. Četri 
mācību spēki piedalās Latvijas Vēsturnieku komisijas pētījumos. Mācību spēki 
piedalās starptautiskos pētniecības projektos , piemēram sadarbojas ar vācbaltiešu 
pētniecības centriem, projektos sadarbībai ar Skandināvijas arheologiem, Vācijas 
universitātēm un pētniecības centriem. Mācību spēki regulāri piedalās un organizē  
starptautiskas zinātniskas konferences Latvijas Vēsturnieku Komisijas paspārnē. 
Profesors Ilgvars Butulis piedalījies LU Latvijas Vēstures institūta akadēmiskā trīs 
sējumu izdevuma “Latvijas vēsture 20. gadsimtā” uzrakstīšanā. Četri  profesori 
pabeiguši darbu pie akadēmiska Latvija 20. gadsimta vēstures izdevuma manuskripta 
krievu valodā.  LU Attīstības projekta ietvaros sagatavots zinātnisks rakstu krājums, 
kas veltīts emeritētā profesora Alberta Varslavāna 75 gadu jubilejai. Tā uzrakstīšanā 
piedalījušies desmit mācību spēku.  

Vēstures un filozofijas fakultātē ir īstenota  administratīvā personāla reforma. Tā 
samazināja administratīvā personāla skaitu, palielināt tā atalgojumu un atbildību.   
Studiju metodiėu skaitu tika samazināts no 4 uz 3, samazinājās lietvežu skaits.  Līdz 
šim katrā no 8 fakultātes katedrām bija lietvede, tagad izveidots vienots Informācijas 
centrs (sekretariāts), kur strādā 3 lietvedes. Kaut arī vēl pāragri spriest , tomēr reforma 
nav negatīvi ietekmējusi un kaut kādā mērā pat uzlabojusi administratīvā personāla 
darbu.   

Ilgtermi Ħa plānošana.  
Iepriekšējos ziĦojumos bija uzsvērts, ka visnozīmīgākais faktors, kas kavē ilgtermiĦa 
plānošanu ir, bez šaubām, neapmierinošā un nekonsekventā valsts politika izglītības 
un zinātnes jomā. 2004. gada vasaras MK lēmums par pedagogu darba algas 
paaugstināšanu novērsa situāciju, kad pasniedzēja alga VFF bija pilnīgi 
konkurētnespējīga. Vienlaikus netiek īstenots dzīvē LU Senāta 2004. gada februāra 
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lēmumu par atalgojuma reformu.  Ir skaidrs, ka VFF to nespēj izmantojot studentu 
mācību maksas, kaut arī 2004. gadā rudenī tika uzĦemts maksimāls I kursa studentu 
skaits. Jāiebilst pret mēăinājumiem saistīt tā īstenošanu ar kādu radikālu darba slodzes 
palielināšanu, tomēr slodzes palielināšanu līdz 8-10 akadēmiskajām. stundām nedēĜā 
varētu apsvērt. Slodze , kas pārsniegtu 10 stundas nedēĜā dažu gadu laikā graujoši 
ietekmētu mācību spēku zinātniskā darba kvalitāti un pēc tam arī pedagoăiskā darba 
kvalitāti.   
Šobrīd būtu svarīgi domāt par jaunu mācību spēku pieĦemšanu darbā, Ħemot vērā, ka 
mācību spēku vidējais vecums ir ap 50 gadiem.  
Mūsuprāt, būtu pamats apsvērt iespēju, ka vismaz visaugstāk kvalificētais 
akadēmiskais personāls (profesori) uz noteiktiem nosacījumiem tiek ievēlēts uz mūžu. 
Vēl joprojām skaidrības par Vēstures un filozofijas fakultātes atrašanās vietu nākotnē, 
tādēĜ nav notikušas pietiekamas investīcijas telpu remontam. Neskatoties uz to tiek 
asignēti l īdzekĜi inventāra un mācību līdzekĜu iegādei. Iekārtota moderna multimediju 
auditorija. 
Ir uzsākts darbs, lai vēstures bakalaura studijās būs pārietu uz trīs gadu ilgu (120 
kredītpunktu) studiju programmu. Tiek apspriests optimāls modelis, lai pēc iespējas 
atvieglotu šo sāpīgo procesu. Piedāvātie modeĜi paredz proporcionālu A un B daĜas 
kursu samazinājumu. 
Ieviešot trīsgadīgu bakalaura programmu, acīmredzot būs jāmaina arī maăistra 
programma.  
Neatkarīgi no pārejas uz trīs gadu bakalaura programmu pašreizējā 4 gadu bakalaura 
programma pastāvēs vismaz līdz 2007./2008. ak. gadam. 2005. gadā jānotiek tās  un 
vēstures maăistra studiju programmas akreditācijai. 

7. Finansēšanas avoti, materiāli tehniskais nodrošinājums.  
Vēstures un filozofijas fakultāte atrodas desmitiem gadu neremontētā ēkā, tas pats 
attiecas uz fakultātes auditorijām un  katedru telpām. Tai pašā laikā VFF iegādāta 
jauna datortehnika ir interneta patstāvīgais pieslēgums, darbojas fakultātes datorcentrs 
(10 datori) un Vēstures nodaĜas bibliotēka ar lasītavu. Studenti var izmantot arī 
filozofijas nodaĜas bibliotēku ar lasītavu. Bibliotēkā studenti par samaksu var kopēt 
nepieciešamos materiālus. Bibliotēka un datorklase darbojas regulāri, bibliotēkā 
studentu vajadzībām darbojas internetam pieslēgts dators.  Kopš politikas zinātnes un 
socioloăijas nodaĜas aiziešanas auditoriju noslodze tomēr ir pietiekami nopietna, brīvu 
auditoriju saspringtākajā darba laikā praktiski nav, tās tiek izmantotas ne tikai 
vēstures un filozofijas, bet arī citu LU programmu nodarbībām. Vēstures nodaĜas 
bibliotēkā ir apmēram 5000 sējumi, ir materiāli, kas saĦemti no Ārlietu ministrijas, 
organizācijām, kas nodarbojas ar Latvijas ārpolitikas analīzi.  
8. Ārējie sakari .  
LU mācību spēki, sadarbojoties ar Izglītības un zinātnes ministriju, piedalās nacionālā 
centralizētā vēstures gala eksāmena jautājumu izstrādē. Vēstures nodaĜa kā 
zinātniskās pētniecības centrs strādā ciešā kontaktā ar tādiem vēstures pētniecības 
centriem kā LU Latvijas Vēstures institūtu, Latvijas arhīviem un pēdējos gados 
nozīmi ieguvušiem pētniecības centriem: Totalitārisma seku dokumentācijas centru, 
Kara muzeju un Okupācijas muzeju.  
Vēstures studiju programmai pastāv sadarbības līgums ar Daugavpils Universitātes 
studiju programmu, noslēgts līgums par sadarbību ar  Maincas universitātes studiju 
programmu. Fakultātē darbojas Vācu valodas, kultūras un vēstures studiju centrs.  
Viens no instrumentiem kas nodrošina  sakarus ar citiem zinātniskiem un augstākās 
izglītības centriem, ir Vēstures doktora studiju programma. Vēstures doktora studiju 
programmā studēja seši LU Latvijas Vēstures institūta darbinieki, pa vienam 
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Daugavpils Universitātes, Rēzeknes Augstskolas, Latvijas Kultūras Akadēmijas, 
Kristīgās Akadēmijas docētājam,  viens Rīgas  Vēstures un kuăniecības muzeja 
darbinieks, pa vienam Valsts prezidenta kancelejas un Ārlietu ministrijas 
darbiniekam.   Tas neapšaubāmi nodrošina kontaktus ar šīm iestādēm, it īpaši 
zinātniskajām. Vēstures programmai ir Ĝoti cieši kontakti ar LU Latvijas Vēstures 
Institūtu. Tie notiek kopīgu pētījumu ietvaros, piedaloties dažādās vēlētās zinātniskās 
institūcijās utml.  
Aizvadītā gada laikā programmas mācību spēki veikuši  pētniecības darbu un 
strādājuši Vācijā un Somijā, Baltijas valstīs. Studenti veikuši pētījumus un studējuši 
Vācijā, ZiemeĜu valstīs, Lielbritānijā, Krievijā).  Vēstures nodaĜā strādāja Roberta 
Boša fonda finansēts vieslektors no Vācijas Helge Helbergs.   
Vēstures programmas mācību spēki stažējušies un veikuši pētījumus ASV (A.Stranga 
viesprofesors Stenfordas universitāte), Vācijā (4 cilvēki), Lielbritānijā (1 cilvēks) 
 
 
KVANTITAT ĪVIE DATI 2000./2001

. 
2001./200
2. 

2002./2003. 2003./2004. 

Studējošo skaits  (cilvēku) 476 499 509 462 
Mācībspēku kopējais skaits 21 25 26 27 
Štata vietu skaits 19 23,5 25 25 
ar doktora vai h. doktora grādu 17 17 20 22 
profesoru un asoc. profesoru īpatsvars 50 % 50 % 50 % 44 % 
Studentu skaits uz 1 akadēmisko 
personālu (uzskaitot neklātienes 
studentu kā 0,25 klātienes studentus) 

18,73 16,12 15,14 14,28 

Starptautiskā mācībspēku apmaiĦa     

Vieslektori vēstures programmā 4 3 1 1 

Personāla darbs ārzemēs 4 4 5 3 

Starptautiskā studentu apmaiĦa     
Ārzemju studenti mūsu programmā 1 2 2 4 
Mūsu studenti ārvalstīs 15 20 20 18 
 
 
 
Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes  
Maăistra un doktora studiju programmas direktors: Dr.habil.hist. , profesors 
I.Feldmanis 

 
 
Bakalaura studiju programmas direktors:            Dr.habil.hist., profesors A. Zunda 
                            
 
23.XI.2004 
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LATVIJAS UNIVERSIT ĀTE 

 
Vēstures un filozofijas fakultāte 

 
 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma „V ēsture”,  kods 43224 02 
Humanitāro zinātĦu bakalaura grāda vēsturē  iegūšanai 

 

Akadēmiskā maăistra studiju programma „Vēsture”,  kods 45224 02 
Humanitāro zinātĦu maăistra grāda vēsturē  iegūšanai 

 
Akadēmiskā doktora studiju programma „V ēsture”,  kods 51224 02 

Vēstures doktora grāda  iegūšanai 
 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĥOJUMS 

Par 2004./2005. akadēmisko gadu 
 
               
    
        

Vēstures bakalaura un maăistra studiju programmas akreditētas : 

No 2000. gada  līdz 2006. gadam 
Vēstures doktora studiju programma akreditēta : 

No 2002. gada  līdz 2008. gadam 
 
 
 

     Studiju programmu direktori: 
Akadēmiskā bakalaura studiju 

programma„Vēsture” - 
profesors Antonijs Zunda  

Akadēmiskās maăistra un doktora  
studiju programmas „Vēsture” - 

profesors Inesis Feldmanis  
Apstiprināts 
Vēstures studiju programmas 
padomes sēdē 28.10. 2005.  
Protokola Nr. 1 
Padomes priekšsēdētājs 
Prof. Inesis Feldmanis 
Iesniegts Akadēmiskajā departamentā  04.11. 2005. 
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1.Studiju programmas mērėi un uzdevumi. 
  

Vēstures bakalaura un maăistra studiju programmas sniedz divu līmeĦu akadēmisko 
augstāko izglītību vēsturē. Studiju programmas Ĝauj iegūt divus akadēmiskos grādus: 
humanitāro zinātĦu bakalaura grādu vēsturē un humanitāro zinātĦu maăistra grādu 
vēsturē. Vēstures doktora studiju programma ved pie vēstures  doktora zinātniskā 
grāda iegūšanas 
Akadēmiskās izglītības mērėis vēsturē attiecīgi ir nodrošināt studējošajiem teorētisko 
zināšanu un pētniecības iemaĦu apguvi vēsturē, sagatavojoties patstāvīgai zinātniskās 
pētniecības darbībai vēstures zinātnē un tās apakšnozarēs. 

Vēstures bakalaura studiju programmas mērėis atbilstoši nacionālajai likumdošanai ir 
nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaĦu un prasmju 
apguvi vēstures zinātnē. Programma nodrošina pirmā līmeĦa augstāko akadēmisko 
izglītību vēsturē.  

Tās uzdevumi:  

1) nodrošināt vispārējās un Latvijas vēstures procesu izpratni,  

2) padziĜināti apgūt vienu no vēstures apakšnozarēm: vispārējo vēsturi, Latvijas 
vēsturi vai kultūras mantojuma studijas,  

3) nodrošināt pamatiemaĦas un prasmes pētniecības darbā, it sevišėi informācijas 
iegūšanas, apstrādes, analīzes un izmantošanas prasmes.  

Vēstures maăistra studiju programmas mērėis, saskaĦojot to ar nacionālo 
likumdošanu, ir studējošo sagatavošana patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai 
vēsturē. Programma nodrošina otrā līmeĦa augstāko akadēmisko izglītību vēsturē.  

Vēstures maăistra studiju programmas uzdevumi:  

1) nodrošināt studējošajiem vēstures zinātnes teorētisko principu apguvi,  

2) nodrošināt vēstures zinātnes vēstures (historiogrāfijas) apguvi, 
historiogrāfijas  analīzes principu apguvi, 

3) nodrošināt padziĜinātu vēstures zinātniskās pētniecības metožu un tehnikas 
apguvi, 

4) nodrošināt spēju veikt patstāvīgus zinātniskus pētījumus. 

Doktora studiju programmas mērėis ir visaugstākās kvalifikācijas zinātnieku 
sagatavošana kādā no vēstures zinātnes apakšnozarēm. Šai nolūkā jāveic šādi 
uzdevumi:  

1) oriăināla zinātniski un sabiedriski nozīmīga promocijas darba izstrāde 

2)vēstures zinātnes jaunāko metožu apgūšana  un  radoša, innovatīva pielietošana,  

3)padziĜināta attiecīgās apakšnozares teorētisko aspektu apguve, 

4)augstskolas docētāja iemaĦu un prasmju teorētiska un praktiska apguve, 

5)paveiktā pētījumu starptautiska aprobācija , ko īsteno piedaloties starptautiskā 
zinātniskās konferencēs un publicējoties recenzējamos izdevumos 

Akadēmiskās studiju programmas kā augstākas izglītības sistēmas sastāvdaĜa 
nodrošina personības pilnveidošanas iespējas. Vēstures studiju programmas nodrošina 
Latvijas Republiku ar pietiekamu speciālistu skaitu vēstures procesa izpētei. Šie 
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speciālisti spēj veiksmīgi docēt vēstures kursus augstskolās, veikt pētniecības darbu 
muzejos un arhīvos, pētniecības centros un institūtos. Iegūtās zinātniskās pētniecības 
prasmes ir noderīgas arī citās sabiedriskās dzīves sfērās: valsts pārvaldē, kultūras 
iestāžu  un masu informācijas līdzekĜu darbībā. 
VFF Vēstures nodaĜa ne tikai nodrošina akadēmisko augstāko izglītību vēsturē, bet arī 

ir zinātniskās pētniecības struktūra. Vēstures zinātniskā pētniecība ir pamatā 

augstākās izglītības nodrošināšanai vēsturē un ir nepieciešams priekšnoteikums 

augstākās izglītības attīstībai. 

Vēstures studiju gaitā studentam jāapgūst darbs ar vēstures avotiem, to atlasi, iekšējo 
un ārējo kritiku, jāiemācās veikt avotu salīdzinošu  analīzi  un to konfrontāciju  ar 
esošo vēstures literatūru. Darbs ar avotiem ir novitātes un zinātniskuma kritērijs. 
Vēsturniekam jāapgūst darbs ar vēstures zinātnisko literatūru, sākot no galveno 
grāmatu krātuvju apzināšanas un prasmes konspektēt līdz izsmalcinātu nianšu 
analīzei, salīdzinot skolas un virzienus zinātniskajā literatūrā. 

 Vēsturniekam studiju gaitā jāstrādā ar tekstiem vismaz divās 
svešvalodās. Vēstures maăistra studiju programm ā obligāti j ānoklausās 
viens kurss Rietumeiropas svešvalodā. 
 

2.Studiju programmas organizācija.  
   
2.1.IzmaiĦas programmā. 
 
Aizvadītajā gadā par būtiskāko izmaiĦu uzskatāma pāreja uz 3 gadu ilgo bakalaura 
programmu, kurā studenti tika uzĦemti jau  2005. gada septembrī . Programmu 
direktori un studiju programmu padome intensīvi strādāja pie jaunās programmas 
izstrādes un pie izmaiĦām maăistra studiju programmā. Minētās izmaiĦas tiks sīkāk 
raksturotas ziĦojumā par 2005./2006. akadēmisko gadu. Šeit jāuzsver , ka trīs gadu 
programmā tika atrasts līdzsvars starp A , B un C daĜas kursiem un izdevās panākt, lai 
bakalaura programmas A daĜa saglabātos normatīvajos aktos noteiktajā apjomā (55 % 
no četru gadu programmas A daĜas).  
Citas izmaiĦas studiju programmās nav notikušas.  

Vēstures bakalaura studiju programma nodrošina atbilstību valsts akadēmiskās 
izglītības standartam Tās obligātajā saturā ietverti nepieciešamie komponenti: 
vēstures nozares pamatnostādnes, principi, struktūra un metodoloăija tiek skatīti 
vēstures pamatkursos : Rietumeiropas un Amerikas, Centrālās un Austrumeiropas 
vēstures kursos un Latvijas vēstures kursos. Vēstures zinātĦu nozares vai 
apakšnozares attīstības vēsturi un aktuālās problēmas tiek īpaši aplūkotas kursos 
Ievads vēstures zinātnē, Vēstures avotu pētniecība, Vēstures palīgdisciplīnas, kā arī 
pārējo kursu ietvaros. Programma nodrošina vēstures zinātnes raksturojumu un 
problēmas starpnozaru aspektā .  

Vēstures maăistra studiju programmas kā noteikts augstākās akadēmiskās 
izglītības standartā savā obligātajā saturā ietver vēstures nozares teorētisko atziĦu 
izpēti un teorētisko atziĦu aprobāciju zinātĦu nozares vai apakšnozares izvēlētās 
jomas aktuālo problēmu aspektā . Pārstrādājot programmas atkārtotai akreditācijai un 
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pārejot uz trīsgadīgo bakalaura programmu tika sekots, lai atbilstība standartam 
saglabātos. 

  

 

 

 

2.2 Studiju plāna uzbūve:  
 
 
Līdzsvars starp obligātajiem un izvēles četru gadu bakalaura programmā kursiem 
palicis iepriekšējais . Tajā obligātie kursi sastāda 78 kredītpunktus jeb 48,75 %, 
izvēles kursi 70 kredītpunktus jeb 43,75 % un brīvās izvēles kursi veido 12 
kredītpunktus jeb 7,5 %.  
Maăistra programmā A daĜas kursi veido 17 (20 %) kredītpunktus, B daĜas kursi 58 
kredītpunktu (70 %) , bet C daĜas kursi veido 5 kredītpunktus.  
Studiju plāns ir saskaĦots ar Vēstures nodaĜas struktūru : katra  no tās piecām  
katedrām atbild par  daĜu no studiju plāna. Tā Seno un Rietumeiropas viduslaiku 
vēstures katedra atbild par seno un viduslaiku vēstures kursu docēšanu. Vēstures 
nodaĜā pārstāvētas gandrīz visas vēstures apakšnozares : Latvijas vēsture (Latvijas 
vēstures katedra un speciālisti citās katedrās) , vispārējā vēsture (Centrālās un 
Austrumeiropas vēstures katedra, Seno un Rietumeiropas viduslaiku vēstures katedra, 
Rietumeiropas un Amerikas jauno un jaunāko laiku vēstures katedra), arheoloăija un 
vēstures palīgdisciplīnas (Arheoloăijas un vēstures palīgzinātĦu katedra), 
historiogrāfija (speciālisti visās katedrās) . Neveiksmīgās paaudžu nomaiĦas Latvijas 
vēstures zinātnē dēĜ etnogrāfijas apakšnozarē nav speciālista štata vietā .  
Jau iepriekš atzīmēts, ka paši vēstures kursi ietverot tiesību un ideju vēstures , 

ekonomikas un sociālās politikas vēstures elementus lielā mērā ir multidisciplināri.  

Bakalaura studiju programmā studentiem tiek docētas valodas (latīĦu un viena no 
Rietumeiropas svešvalodām, filozofijas un reliăijas vēsture, arī citi citu disciplīnu 
kursi. Maăistra studiju programmā atbilstoši tās mērėim koncentrējas uz vēstures 
zinātnes metožu padziĜinātu apguvi. Kursi vēstures filozofijā saistīti ar filozofiskās un 
sociālo zinātĦu teorētiskās domas attīstību. 
  
3. Studiju programmas praktiskā realizācija 
 
3.1 Izmantotās pasniegšanas metodes.  
 
Liela nozīme studiju darbā ir lekcijai, programma seko lekciju kvalitātes uzlabošanai. 
Lekciju kvalitāti nodrošina vairāki aspekti. Pirmkārt, jāmin mācību spēku zinātniskais 
darbs ar publicētajiem un nepublicētajiem vēstures avotiem (arhīvu dokumentiem). 
Otrkārt, mācību spēku dalība starptautiskās , nacionālās un LU zinātniskajās 
konferencēs nodrošina ideju apmaiĦu un iepazīšanos ar jaunākajām nostādnēm. Īpaši 
jāmin Latvijas Vēsturnieku komisijas organizētās konferences,  kurām organizatoriski 
un zinātniski liela loma ir Vēstures nodaĜas mācību spēku ieguldījumam. Lekciju 
kvalitāti nosaka arī jaunākās Rietumu zinātniskās literatūras izmantošana.   
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Programmās valdošā nostādne orientēta uz būtisku studenta patstāvīgā darba 
īpatsvaru. Tā, bakalaura programmā 24 kredītpunktus veido obligātie semināru kursi.  
Maăistra studiju programmā 50 % no A daĜas kursu nodarbību skaita veido semināri, 
semināru īpastvars turpina pieaugt arī programmas izvēles dalā.  
Patstāvīgā darba īpatsvars turpina palielināties arī programmas izvēles daĜa. Šī darba 
īpatsvara palielināšana kĜuvusi iespējama lēnām , bet noteikti uzlabojoties situācijai ar 
modernu Rietumu zinātnisko literatūru. Izvēloties apmācības formas, jāatceras, ka 
programmu uzdevums ir nevis panākt noteiktu faktu un nostādĦu kopuma 
iegaumēšanu, bet zinātnisko un informācijas vākšanas un apstrādes metožu apguvi. 
 
3.2. Studentu dalība projektos. 
 
Vēstures pētniecība nepieder pie Latvijā visbagātāk finansētajām nozarēm. Pie tam 
jāĦem vērā, ka vēsturnieka darbs parasti ir visai individuāls. Jāatzīmē, ka Vēstures 
programmas mācību spēki 2005. gadā līdzīgi kā iepriekš saĦēmuši tikai 5-6 tūkstošus 
latu (5-6 %) no  Latvijas Zinātnes Padomes finansētajiem projektiem. Tāpēc iesaistīt 
studentus šajos projektos ir maz iespējams.    

Daudz plašākas iespējas iesaistīt studentus un jaunos zinātniekus pavēra 
Latvijas V ēsturnieku Komisijas darbība kopš 1998. gada. Seši (no 24)  
doktora programmas studenti veic pētījumus komisijas projektos. Trīs no 
viĦiem sāka piedalīties vēsturnieku komisijas pētījumos jau studējot 
maăistra programmā. Doktora, maăistra un bakalaura  programmas 
studenti piedalās arheoloăiskajos pētījumos.  

Svarīgi uzsvērt, ka studentu zinātniski pētnieciskā darbība, izstrādājot kursa, 
bakalaura un maăistra darbus tiek saskaĦota ar katedru zinātniski pētnieciskās 
darbības virzienu, kas atbilst aktuālajām problēmām Latvijas vēstures zinātnē. Šo 
darbu zinātniskie vadītāji orientē studentus strādāt zinātniski aktuālu tēmu izpētē.  
 
3.3. Mācību prasmes kursi. 
 
Programma nodrošina visas galvenās prasmes, mūsuprāt , pārsniedzot tādas prasības 
kā iemācīties mācīties.  
Pirmā kursa studentiem tiek docēts kurss Ievads vēstures zinātnē, kura ietvaros 
studenti apgūst zinātniskā darba iemaĦas (prasmi veidot darba struktūru, atsauču 
sistēmu, raksta pirmos referātus). Kursā Vēstures avotu pētniecība tiek apgūti pamati 
darbam ar vēstures avotiem. Prasmju un iemaĦu apguve nav atraujama no studijām: 
visa veida semināru, referātu, recenziju utml. mērėis ir ne tikai teorētisko un 
empīrisko zināšanu apguve, bet arī analīzes, kritisku izvērtējuma, diskusijas spējas 
mācīšana. Semināru kursi no pirmā semestra palīdzēs veidot gan komandas darba, gan 
arī patstāvīgā darba prasmes.  
Vēstures programmas studenti izstrādā kursa darbus jau sākot ar pirmo studiju gadu, 
zinātniskā darba vadītājs arī individuāli māca zinātniskā pētījuma metodes un  
iepazīstina ar zinātniskā darba pamatiem. Vēstures nodaĜas mācību spēki izstrādājuši 
mācību līdzekli kursa darbu, bakalaura darbu un maăistra darbu izstrādei, kas, kā 
mums zināms, tiek izmantots, gan citur LU, gan pat ārpus tās, citās humanitāras 
ievirzes augstskolās.  

Vēsture ir ideāls lauks kritiskās domāšanas apgūšanai, īpaši politikas 
kritikas zi Ħā. Tā dod plašas iespējas kritiskai un salīdzinošai analīzei. 
Salīdzinošai analīzei tiek pakĜautas zinātniskas teorijas, historiogrāfiskas 
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koncepcijas un empīriski dati, piemēram, atsevišėu civilizāciju att īstības 
procesi, valstu attīstības modeĜi.  
 
4.Vērtēšanas sistēma. 
 

Vērtēšanas sistēma tāpat kā studiju programmas kopumā attīstījusies studentu 
patstāvīgā darba nozīmes pieauguma virzienā. Tas arī ir galvenais motīvs, kas nosaka 
šī darba nozīmīgo un arvien pieaugošo  lomu studentu vērtēšanas sistēmā.  
Izvēles kursos un semināru kursos vērtējums atkarīgs no studentu darba semestra 
laikā: no aktivitātes semināros (dalības diskusijās, uzdotajiem jautājumiem) un no 
sagatavoto referātu un prezentāciju kvalitātes. Obligātajos semināru kursos katram 
studentam katrā kursā jāstrādā pie referāta un aktīvi jāpiedalās citu studentu referātu 
apspriešanā un izvērtēšanā. Izvēles kursos pasniedzējiem dota diezgan liela izvēles 
brīvība izvēlēties vērtēšanas kritērijus un formas, programmas vadība orientē mācību 
spēkus uz patstāvīgā darba lomas pieaugumu. Tādējādi studentu patstāvīgais darbs 
nodrošina vērtēšanu semestra garumā, kas acīmredzamu iemeslu dēĜ ir objektīvāka.  
Tāpēc nav iespējams precīzi aprēėināt, cik procentos gadījumu dominē mutiskais un 
rakstiskais eksāmens. Eksāmens parasti ir tikai viens no komponentiem, kas veido 
studenta vērtējumu par kursu. Eksāmena kā vienreizēja notikuma loma vērtēšanā ir 
lielāka A daĜas lekciju kursos.  
Svarīga vērtēšanas sistēmas daĜa ir kursa, bakalaura un maăistra darbu vērtēšana. 
Pārbaudījuma forma šajā gadījumā ir aizstāvēšana, kopš otrā studiju gada tā notiks 
piedaloties vairākiem mācību spēkiem.  
Vērtējot bakalaura darbus ir svarīgi novērtēt, kā students apguvis zinātniskā darba 
prasmes un iemaĦas, cik pilnīgi un profesionāli izmantojis vēstures avotus un 
zinātnisko literatūru, pratis veikt salīdzinošu analīzi, izmantojis avotus un literatūru 
svešvalodās. Bakalaura darbs vienlaikus ir arī apmācības forma, kas nodrošina 
studentam kādas vēstures problēmas dziĜāku izpēti. Students kursa darbos zinātniskā 
vadītāja vadībā iepazīst kādas vēstures zinātnes apakšnozares attīstības vēsturi un 
aktuālās problēmas, izzinot jau sasniegto vēstures zinātnē. Maăistra darbam jāizceĜas 
ar zinātniskas problēmas plašāku un dziĜāku izpēti. Maăistra darbā jābūt veiktai 
patstāvīgai vēstures avotu analīzei, zinātniskas novitātes elementiem. Maăistra darbs 
nodrošina vēstures zinātnes un tās apakšnozaru teorētisko atziĦu izpēti.  
Studiju kursu vērtēšanas pamatprasības iekĜautas šo kursu aprakstos, kas , kā zināms, 
pieejami LU Informatīvās sistēmas mājaslapā. Pasniedzējiem ir pienākums 
iepazīstināt ar kursa prasībām, pirmo trīs nodarbību laikā, parasti tas notiek jau pirmās 
nodarbības laikā. Studentu zinātnisko darbu vērtēšanas principi izklāstīti metodiskajā 
līdzeklī kursa darbu, bakalaura un maăistra darbu izstrādei.  

 
5.Studenti. 
 
5. 1. Studentu pašpārvalde 
 
VFF pastāv vēlēta studentu pašpārvalde, kuras pilnvaru ilgums ir viens 
gads. Tā tiek pārstāvēta koleăiālajās lēmējinstit ūcijās. VFF Domē no 
divdesmit diviem domniekiem ir trīs pašpārvaldes pārstāvji ar veto 
tiesībām. Vēstures studiju programmu padomē no piecpadsmit locekĜiem 
ir tr īs pašpārvaldes izvirzīti studentu pārstāvji.  
 Studentu pašpārvaldes pārstāvji akt īvi piedalās Domes un programmu 
padomes sēdēs, piedalās balsošanās uz vienlīdzīgiem pamatiem, iesniedz 
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konkr ētus priekšlikumus. Studentu pārstāvji kritiz ējuši vairāku mācību 
spēku darbu Domes un programmas padomes sēdēs. ViĦu viedoklis arī 
uzklausīts un pieĦemti attiecīgi lēmumi. Studentu balsis bija izšėirošas 
pieĦemot trīsgadīgās programmas variantu programmu padomes sēdē  
Fakultātes studentu pašpārvalde risina stipendiju sadales jautājumus un 
piedalās lemšanā par studentu rotāciju starp budžeta un maksas studiju 
vietām. 
 
5. 2. Studējošo un absolventu  aptaujas 
 
 
2005. gada aprīlī tika aptaujāti vair āk kā 50 bakalaura programmas 
absolventi . ViĦi augstu vērt ē studiju programmas docētāju kompetenci 
(8,05 balles 10 ballu sistēmā)  un iegūto zināšanu akadēmisko kvalitāti 
(7,75 balles). Šādi rādītāji uzlūkojami par veiksmīgiem. Rādītāji, kas skar 
zināšanu praktisko pielietojamību ir 6,84, bet izglītības elastību darba 
tirgū - 5,63. Vēsturnieka izglītības elastību  darba tirgū negatīvi ietekmē 
no programmas neatkarīgi  faktori, kas saistīti ar vispārzināmo valsts 
attieksmi pret izglītību un kultūru. Savukārt valsts pārvaldē var pielietot 
humanitāru izgl ītību, bet tā nav specifiski nepieciešama. DaĜēji tas var būt 
saistīts ar to, ka bakalaura akadēmiskais grāds ne visur tiek uzlūkots kā 
pilnvērt īga “augstākā izglītība”.  
Bakalaura programmas absolventi augstu vērt ē savas zināšanas 
salīdzinājumā ar citu augstskolu līdzīgu programmu zināšanām .  
Absolventi visaugstāk vērt ē programmas dotās iemaĦas informācijas 
ieguvē, analīzē, apstrādē (8,375 ) un samērā augstu ES kritērijos par 
svarīgām uzskatītās starppersonālās prasmes (7,75) (komandas darbs 
utml.)) Vair āki studenti tomēr uzskata, ka minētās prasmes varētu 
uzlabot, piemēram, ar plašākām diskusijām .  
Maăistra programmas absolventu aptaujas (20 aptaujāto) dod tendencēs 
samērā līdzīgus rezultātus. Docētāju kompetence tiek vērt ēta ar 8,81, bet 
zināšanu akadēmiskā kvalitāte ar 8,18. Iegūto zināšanu praktiskā 
pielietojamība vērt ēta ar 5,63, bet izglītības elastība darba tirgū ar 6,27. 
ěoti l īdzīgi rezultāti ir v ērt ējot LU programmas zināšanas salīdzinājumā 
ar citu l īdzīgu programmu absolventu zināšanām . Šeit rādītājs bija 7,81. 
DaĜa aptaujāto atzina, ka viĦiem ir maz iespēju veikt šādu salīdzinājumu. 
Vērt ējot prasmes maăistra programmas absolventi programmā apgūtās 
prasmes strādāt ar inform āciju novērt ēja ar 7,90, bet starppersonālās 
prasmes ar 6,27. Jāatzīst, ka bija mazliet nepārdomāti aptaujāt maăistra 
programmas absolventus par zināšanu praktisko nozīmi, jo akadēmiskā 
maăistra studiju programma orient ēta uz teorētiskām zināšanām, kas 
noderīgas zinātniskās pētniecības darbā. Savukārt j ēdziens “praktisks” 
bieži vien asociējas tikai ar ekonomisku izdevīgumu. ModuĜu ieviešana 
maăistra studiju programm ā risinās šo problēmu, piemēram,  kultūras 
mantojuma piedāvās praktiskas zināšanas arheoloăij ā. 

VFF jau divus gadus aptaujā studentus par akadēmisko kursu kvalitāti. Šīs aptaujas 
tādējādi aptver lielāko daĜu vēstures programmu studentu. Aptauju rezultāti apstiprina 
tendenci, ka studenti pozitīvi vērtē studiju kursu piedāvāto ieskatu atbilstošajā 
disciplīnā, izmantojamās literatūras atbilstību attiecīgajai disciplīnai un pasniedzēju 
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sagatavotību nodarbībām. Pārsvarā studējošajiem nav iebildumu pret pasniedzēju 
spēju rosināt studentus domāt un analizēt  

Dažādas atbildes saĦemtas par pasniedzēju labvēlīgo attieksmi pret 
studentiem un prasību līmeni. Mācību spēki, kuru pras ības vērt ētas kā 
relatīvi augstākas, bieži vien saĦem zemāku vērt ējumu par attieksmi pret 
studentiem. Dažādi vērt ēti ar ī pasniedzēju spēja rosināt diskusijas 
nodarbībās.  

Studenti izteikuši kritiskus vērtējumus vairākos rādītājos, piemēram, ne vienmēr jau 
pirmajās nodarbībās tiek sniegta informācija par kursu, tā saturu un prasībām tā 
apguvei. Nav bijis iespējams pilnīgi izvairīties no kursos izklāstītās vielas dublēšanās 
ar citu kursu vielu.  

Izdarītās studentu aptaujas ir iemesls nopietnām pārdomām un analīzei.  
 

 
5.3. Atbalsts studentiem.  
 
Programmā nav īpaša studiju padomnieku institūta un tāda ieviešana nav 
prognozējama. Studentu konsultēšanas pienākumus akadēmiskais 
personāls tomēr izpilda pietiekamā apjomā. Dekāns, katedru vadītāji un 
programmu direktori, k ā arī specializācijas moduĜu vadītāji konsult ē 
studentus šīm nolūkam atvēlētajā laikā, arī citi mācību spēki savu 
padomu neliedz . Bieži vien studentam padomus par studiju procesu 
sniedz viĦa zinātniskā darba vadītājs. Nevar novērt ēt par zemu arī 
studentu pašpārvaldes lomu.   
VFF pastāv Inform ācijas centrs (3 lietvedes), kas palīdz studentam 
atrisināt vienkāršākos tehniskos jautājumus, Ĝoti nozīmīgs ir arī divu 
programmu lietvežu ieguldījums.  
 
6.Akadēmiskais un administratīvais personāls. 
 
Programmās štata vietās strādā 23 mācību spēki no tiem 7 profesori (visi 
pamatdarbā), 4 asociētie profesori, 8 docenti, 4 lektori. 4 profesoriem ir 
vēstures habilitētā doktora grāds, 15 mācību spēkiem ir doktora gr āds. 
Profesoru un asociēto profesoru īpatsvars ir 48 %, bet  doktoru un 
habilit ēto doktoru īpatsvars kopā pārsniedz 80 %.   

Programmas pamata balsts ir tās septiĦi profesori un četri asociētie profesori. ViĦi 
pamatā docē obligātos kursus maăistra un bakalaura programmās, vada doktorantu 
seminārus. Profesoru zinātniskie pētījumi garantē visjaunāko vēstures zinātnes atziĦu 
integrāciju akadēmiskajos kursos.  
Programmā štatā strādā astoĦi docenti. Vairāki no viĦiem, ja to atĜautu fakultātes 
budžets,  varētu pretendēt uz asociēto profesoru štata vietām. Nolemts izsludināt 
konkursu uz asociētā profesora štata vietu Centrālās un Austrumeiropas vēsturē, 
sakarā ar asoc. profesores L. Malahovskas pensionēšanos, bet līdz 2005./2006. 
akadēmiskā gada beigām varētu izsludināt konkursu uz vismaz vēl divām asociēto 
profesoru štata vietām. Pensionējušies vēl divi mācību spēki: docents Aivars Straume 
un lektore Zenta Ėimene. Sakarā ar pāreju uz trīsgadīgo bakalaura programmu štata 
vietu skaita palielināšanos grūti prognozēt.  
Vēstures nodaĜā strādā četri lektori štata vietās un fakultāte  sagaida, ka divi (Jānis 
Ėeruss un Andris Levāns) 1-2 gadu laikā iegūs doktora grādu.  
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Jāatzīst, ka fakultātē ir maz lektoru, tomēr LU vadības deklarēts mērėis ir sasniegt 
situāciju, kad līdz 2010. gadam visā Universitātē profesoru un asociēto profesoru 
īpatsvars mācību spēku sastāvā sastādītu 50% . Vēstures programmās šāda situācija 
jau sasniegta. Zināmas bažas izraisa mācību spēku vidējais vecums, kas ir 49 gadi. 
Profesoru vidējais vecums ir 54 gadi. Kaut arī pāreja uz 3 gadu bakalaura programmu 
nozīmēs arī ierobežotas iespējas pieĦemt darbā jaunus mācību spēkus, tomēr jāmēăina 
šī situācija uzlabot. Arheoloăijas un  vēstures palīgzinātĦu katedras uzdevums ir atrast 
jaunu mācību spēku etnoloăijā.  
Pati LU VFF sagatavo pietiekamu doktorantu skaitu, kas var strādāt vēstures studiju 
programmās. Vēsturē, atšėirībā no dažām eksaktām un tehniskām disciplīnām, nav 
vērojams intereses atslābums par zinātnieka karjeru.  
Mācību spēki veic aktīvu zinātnisko darbu. Fakultātes akadēmiskais personāls šobrīd 
darbojas trijos kolektīvajos Latvijas Zinātnes padomes grantos. Tajos iesaistīti  10 
programmas mācību spēku (43,5 % no Vēstures nodaĜas personāla) un 2 doktoranti. 
Šobrīd grantus vada profesori Ilgvars Butulis, Inesis Feldmanis un Andrejs Vasks.  
Profesori I.Feldmanis un A.Stranga ir Latvijas Zinātnes padomes vēstures nozares 
ekspertu komisijas locekĜi.  
Profesori I.Feldmanis, A. Stranga, A. Zunda ir Latvijas Vēsturnieku komisijas locekĜi. 
I.Feldmanis un A.Stranga vada tās apakškomisijas. Komisijas projektos darbojušies 
vēl divi programmas mācību spēki . Komisijas apgādā iznākuši 15 zinātnisku rakstu 
sējumi . 
2005. gadā mācību spēki sagatavojuši apkopojošu izdevumu Latvijas vēsture 20. 
gadsimts. Uzsākta sērijas LU VFF Raksti izdošana, sērijā 2005. gadā publicēta 
Raimonda Cerūža monogrāfija, ar LU materiālo atbalstu 2005. gadā iznācis profesora 
Alberta Varslavāna 75 gadu jubilejai veltīts zinātnisku rakstu krājums.  
 
6. Programmas materiālais nodrošinājums. 
 
Programmu materiālo nodrošinājumu veido valsts budžeta dotācija un ieĦēmumi no 
studentu maksas par studijām. Pēc noteiktās metodoloăijas aprēėinātās studējošā 
izmaksas ir 750 latu bakalaura studiju programmā un 881 lats maăistra studiju 
programmā. Lielākā daĜa no studentiem ir budžeta finansējuma studējošie, lielāko 
daĜu Vēstures nodaĜas līdzekĜu veido valsts dotācija, kas teorētiski ir 835,2 lati par 
studentu.  

Nevar noklusēt Ĝoti būtisko akadēmiskā personāla atalgojuma problēmu. Tā 
paaugstināšana 2004. gada rudenī bija īslaicīgs risinājums, atliek cerēt, ka turpmākā 
atalgojuma paaugstināšana atbildīs vismaz inflācijas tempiem. Jāuzsver, ka VFF 
ieĦēmumi no studiju maksām nedod fakultātei iespēju maksāt mācību spēkiem vairāk 
kā valsts noteikto minimumu, kas ir iespējams vairākas citās LU fakultātēs, kurās 
maksas studējošo skaits pārsniedz budžeta studentu skaitu.   

Fakultātē darbojas studentiem pieejama datorklase ar 17 darbavietām – internetam 
pieslēgtiem datoriem. Divas šādas darbavietas ir Vēstures nodaĜas bibliotēkā, viena - 
Vācu vēstures un kultūras centrā .  
NodaĜas mācību spēkiem pieejami 11 internetam pieslēgti datori. Vēstures nodaĜas 
bibliotēkā, kas ir LU Bibliotēkas daĜa, ir 6000 grāmatu, to skaits tiek papildināts 
atbilstoši akadēmiskā personāla rekomendācijām. Studenti var izmantot sabiedrisko 
zinātĦu literatūru Filozofijas bibliotēkā.  
Runājot par grāmatu iegādi, jāuzsver, ka LU Zinātniskā bibliotēka un tās darbinieki 
fakultātē konsultējas ar mācību spēkiem par jaunākās zinātniskās literatūras iegādi .  
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8. Ārējie sakari. 

 

8. 1. Saistība ar zinātniskām iestādēm Latvij ā un ārvalstīs. 

 

Latvijas vēstures zinātne un augstākas izglītības sistēma vēsturē ir cieši saistīta. LU  
vēstures nodaĜa sadarbojas ar citām pētniecības struktūrām, veicot kopējus pētījumus. 
Šeit jāmin LU Latvijas vēstures institūts, nozīmīgākie muzeji un arhīvi. Par 
koordinējošu struktūru kĜuvusi Latvijas Vēsturnieku komisija, kurā programmas 
mācību spēkiem ir nozīmīga loma. Daudzu zinātnisku iestāžu darbinieki un 
augstskolu docētāji studē doktora programmā, nodrošinot sadarbību ar šīm iestādēm.  
Fakultātē darbojas Vācu kultūras un vēstures centrs, kas ar Boša fonda finansiālo 
atbalstu nodrošina viena pasniedzēja pilnā slodzē darbu vēstures programmā ik gadu.  
Vēstures nodaĜā regulāri strādā vieslektori no ārvalstīm (2004. g. Detlefs Henings no 
VFR).  
NodaĜas mācību spēki docējuši kursus ASV, Vācijā,  Skandināvijas valstīs.  
Programmā ik gadus mācās vairāki ārvalstu studenti Atskaites gadā  vēstures maăistra 
studiju programmā studēja 3 studentes no ASV, Lietuvas un Igaunijas. 
SOCRATES/ERASMUS programmu ietvaros ir noslēgti līgumi par studentu apmaiĦu 
ar Hamburgas, Ėīles, Maincas, Rostokas, kā arī Tulūzas universitātēm. Līdz 20 
studentiem ik gadus studē ārpus Latvijas.  
 
8. 2 Saistība ar darba devējiem. 
 
Vēstures programmas docētāji  ir apzinājuši kādi darba devēji nodarbina vēsturniekus 
iegūtajai akadēmiskajai izglītībai atbilstošā profesijā. Tie, kā jau minēts, ir vēstures 
pētniecības centri, mācību iestādes (gan augstākās, gan vispārējās izglītības), valsts 
pārvaldes iestādes, tūrisma firmas, izdevniecības un masu informācijas līdzekĜi.  
Daudzi no tiem ir ieinteresēti specifiskās prasmēs, tomēr par programmas 
priekšrocību uzskata tieši tās elastību un izvēles iespējas. Kultūras mantojuma 
specializācija/modulis nodrošina ar izvēles kursiem un iespēju strādāt zinātnisko 
darbu Latvijas kultūras mantojuma apzināšanā un saglabāšanā. Šāda kvalifikācija 
noderīga muzeju darbiniekiem.  
Pedagogiem noderīga vispārējās vēstures un Latvijas vēstures studijas, pētniekiem 
zinātniskā darba iemaĦas. IemaĦas informācijas iegūšanā, apkopošanā, analīzē un 
sintēzē noderīgas valsts pārvaldē un masu informācijas līdzekĜos. Nozīmīgs darba 
devējs ir Ārlietu ministrija. 
Darba devēju aptaujas rāda, ka viĦi pozitīvi vērtē programmu darbības rezultātus. 
Daudzās no darba vietām (valsts pārvaldē, augstākās izglītības iestādēs) , kā norādīts 
šo iestāžu atbildēs,  ka izglītības turpināšana ir priekšnoteikums virzībai pa 
profesionālās karjeras kāpnēm. Aptaujas parāda, ka darba devēji parasti bijuši slikti 
informēti par programmas saturu. Programmas saturs varētu interesēt darba devējus, 
kuri ieinteresēti, lai darbiniekiem būtu specifiskas zināšanas vēsturē. Programmas, 
gatavojoties atkārtotai akreditācijai, ir saĦēmušas darba devēju atzinumus no Rīgas 
vēstures un kuăniecības muzeja, kā arī Latvijas Valsts arhīva. Minētie darba devēji 
pozitīvi vērtē programmas saturu, tās akadēmiskā personāla kvalifikāciju. Rīgas 
vēstures un kuăniecības muzeja speciālisti pozitīvi vērtē kultūras mantojuma 
specializācijas darbību, bet Latvijas Valsts arhīva direktore uzsvērusi Vēstures 
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nodaĜas ieguldījumu Latvijas 20. gadsimta vēstures izpētē un tās akadēmiskā 
personāla darbu Latvijas zinātnisko vēstures izpētes institūciju sadarbības 
organizēšanā.  
 
 
 
 
 
9. Attīstības plāni 
 
9. 1. Programmu attīstības perspektīvas 
 
Attīstības perspektīvas saistītas ar `pareju uz trīsgadīgo bakalaura programmu un 
maăistra programmas akreditāciju.  
Bakalaura studiju programmā integrēta Rietumeiropas un Amerikas, Centrālās un 
Austrumeiropas un Latvijas vēsture. Tas atĜaus gan novērst atkārtošanos, kas bija grūti 
novēršama atsevišėajos studiju kursos, gan arī nostiprināt sadarbību starp katedrām  
un mācību spēkiem.  
Programmā tiks palielināta citu humanitāro un sabiedrisko zinātĦu sasniegumu 
nozīme, plašāk tos izmantojot vēstures kursos. Humanitāro un sociālo zinātĦu kursi no 
Universitātes pamatstudiju moduĜa arī nodrošinās minēto disciplīnu pētījumu 
izmantošanu. 
Vēstures maăistra studiju programmā:  
Tiks turpināta A daĜas kursu pilnveidošana: Vēsturiskās domas attīstības moduĜa 
kursos jāpadziĜina vēstures teorijas izpratni. Historiogrāfijas un metodoloăijas moduĜa 
kursos tiks turpināta jaunāko Rietumu un Latvijas historiogrāfijas attīstības 
sasniegumu izmantošana.  
Jāgatavojas pārejai uz trīs moduĜu sistēmu, gatavojot jaunus semināru kursus un 
palielinot semināru īpatsvaru esošajos lekciju kursus, kas jau atbilst jaunieviešamo 
moduĜu tematikai.  
Ieviešot kultūras mantojuma moduli tiks izstrādāti jauni izvēles kursi, kas veltīti 
garīgajai kultūrai, kā arī kultūras mantojuma saglabāšanas teorētiskajiem aspektiem. 
Nopietni jāizsver un pozitīva lēmuma gadījumā jāstrādā pie jaunas otrā līmeĦa 
profesionālās programmas „Vēstures un kultūras mantojuma studijas” sagatavošanas, 
kas varētu dot gan papildus studējošos fakultātei un LU, gan arī nodrošinātu valsti ar 
profesionāliem kultūras un vēstures mantojuma inspektoriem, pētniekiem. 
Doktora studiju programmā būtu jāapsver kredītpunktu struktūras izmaiĦas , 
piemēram,  palielināt kredītpunktu skaitu par darbu augstskolas pedagoăijā, jāstrādā 
pie jaunu teorētisku doktorantūras semināru izstrādes. Īpaši svarīgi , ka LU Vēstures 
doktora studiju programma kā vienīgā valstī nosaka nacionālās vēstures zinātnes 
attīstības zinātnisko un organizatoriskos virzienus. 
 
9. 2 Programmu grupas  “Vēsture” SVID analīze 
 
Stiprās puses Vājās puses 

Programmu akadēmiskā personāla augstā 
kvalifikācija, zinātniskā darbība, 
pedagoăiskā darba pieredze. 
LU un tās vēstures nodaĜas autoritāte 

Akadēmiskā personāla augstais vidējais 
vecums.  
Materiālā nodrošinājuma problēmas: 
atalgojums valsts noteiktā minimuma 
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Latvijas humanitāro zinātĦu laukā, 
sadarbība ar citiem vēstures zinātnes 
pētniecības centriem.  
Intensīvais darbs pie doktorantu un jauno 
zinātnieku sagatavošanas. 
Studējošo entuziasms un interese par 
vēstures zinātni, augstais studentu 
patstāvīgā darba īpatsvars. 
Bagātīgais un daudzpusīgais izvēles kursu 
piedāvājums. 

līmenī, kas zemāks nekā citās LU 
struktūrvienībās.  
Gaidāmā studējošo skaita samazināšanās 
pārejot uz bakalaura programmas trīs gadu 
variantu.  
Saspringta situācija un palielinātas slodzes 
vienlaikus pastāvot bakalaura studiju 
programmas 4 un 3 gadu variantiem.  
Seno laiku vēstures un etnoloăijas 
speciālistu trūkums. 
Programmas mācību spēku nepietiekamā 
“administratīvā kapacitāte” pieaugošās 
dokumentu plūsmas apstākĜos. 

Iespējas  Draudi 
Iespēja veidot jaunas studiju programmas 
profesionālu maăistra programmu vēstures 
pedagogu sagatavošanai, akadēmisko 
programmu Kultūras mantojuma studijas.  
Informatīvā nodrošinājuma ziĦā –turpināt 
VFF datorizāciju, izmantot LU radītās 
izdevības pieejai datu bāzēm, zinātnisko 
izdevumu  e-versijām.  
Nostiprināt sadarbību ar ārvalstu 
zinātniskajam institūcijām, plašāk izmantot 
studentu apmaiĦas programmas.  

Valsts neapmierinošā zinātnes un augstākās 
izglītības politika. 
Valsts politika vēstures programmu 
absolventu: zinātnisko un pedagoăisko 
iestāžu darbinieku atalgojuma jomā, kas 
draud izraisīt izglītības prestiža turpmāku 
samazināšanos. 
Inflācijas draudi. 
Vēstures un filozofijas fakultātes ēkas 
īpašumtiesību statuss un varbūtējā 
atrašanās vietas maiĦa.  

 
 
 
 
KVANTITAT ĪVIE DATI 2001./2002. 2002./2003. 2003./2004. 2004./2005. 
Studējošo skaits  (cilvēku) 499 509 523 539 
Mācībspēku kopējais skaits 25 26 26 24 
Štata vietu skaits 23,5 25 25 23 
ar doktora vai h. doktora grādu 17 20 22 19 
profesoru un asoc. profesoru īpatsvars 50 % 50 % 44 % 48 % 
Studentu skaits uz 1 akadēmisko 
personālu (uzskaitot neklātienes studentu 
kā 0,25 klātienes studentus) 

16,12 15,14 20.92 23,4 

Vieslektori vēstures programmā 3 1 1 2 

Personāla darbs ārzemēs 4 5 3 2 

Starptautiskā studentu apmaiĦa  
Ārzemju studenti mūsu programmā 2 2 2 2 
Mūsu studenti ārvalstīs 20 20 20 20 
 
 
2005. gada 4. novembrī  
 
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Vēsture” direktors prof. A.Zunda 
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Akadēmisko maăistra un doktora studiju programmu direktors prof. I.Feldmanis 
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LATVIJAS UNIVERSIT ĀTE 

 
Vēstures un filozofijas fakultāte 

 
 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma „V ēsture”,  kods 43224 02 
Humanitāro zinātĦu bakalaura grāda vēsturē  iegūšanai 

 

Akadēmiskā maăistra studiju programma „Vēsture”,  kods 45224 02 
Humanitāro zinātĦu maăistra grāda vēsturē  iegūšanai 

 
Akadēmiskā doktora studiju programma „V ēsture”,  kods 51224 02 

Vēstures doktora grāda iegūšanai 
 
 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĥOJUMS 

Par 2005./2006. akadēmisko gadu 
 
               
    
        

Vēstures bakalaura un maăistra studiju programmas akreditētas : 

No 2005. gada  līdz 2011. gadam 
Vēstures doktora studiju programma akreditēta : 

No 2002. gada  līdz 2008. gadam 
 
 
 
     Studiju programmu direktori: 

Akadēmiskā bakalaura studiju 
programma„Vēsture” - 
profesors Antonijs Zunda  
Akadēmiskās maăistra un doktora  
studiju programmas „Vēsture” - 
profesors Inesis Feldmanis  

 
 
Apstiprināts 
Vēstures studiju programmas 
padomes sēdē 27.10.2006 
Protokola Nr. 1 
Padomes priekšsēdētājs 
Prof. Inesis Feldmanis 
Iesniegts Akadēmiskajā departamentā   
2006.gada 6.decembrī
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1.Studiju programmas saturs, organizācija un praktisk ā realizācija .  
 

1. IzmaiĦas studiju programmas saturā.  
 
  2005. gada rudenī bakalaura un maăistra programmas tika sekmīgi akreditētas uz 6 
gadiem. Aizvadītajā akadēmiskajā gadā uzsākta trīsgadīgās bakalaura programmas 
realizācija , kas nozīmēja  nepieciešamību adaptēties jaunajā situācijā. SaskaĦā ar 
akreditētās programmas stāšanos spēkā uzsākts darbs pēc jauniem principiem, 
piemēram, trīs divu kredītpunktu kursu vietā viduslaiku  vēsturē (Latvijas, 
Rietumeiropas, Austrumeiropas viduslaiku vēsture) tiek docēts viens kurss Viduslaiku 
vēsture sešu kredītpunktu apjomā, savukārt paralēli šim kursam students var izvēlēties 
vienu no trim padziĜinošiem semināriem , kas veltīts viena reăiona vēsturei. Līdzīgas 
izmaiĦas skars arī jauno laiku vēstures, jaunāko laiku vēstures un mūsdienu vēstures 
docēšanu.  
Bakalaura programmas četru gadu variantā izmaiĦas skārušas jaunu izvēles kursu 
ieviešanu, ieviešot piecpadsmit jaunus izvēles kursus. Šāda nepieciešamība bija 
saistīta ar augsto izvēles kursu īpatsvaru programmas četru gadu variantā, kā arī ar 
2005. gada maijā izdoto LU vadības pavēli par kontaktnodarbību skaita palielināšanu. 
Saprotams, ka jaunie izvēles kursi būs pieejami visiem bakalaura programmas 
studentiem. Programmas trīs gadu variantā obligātais kurss Ievads vēstures zinātnē  
pārcelts no II semestra uz I, jo tas atvieglo studentu izpratni par zinātniskā darba 
pamatiem, līdz ar bija nepieciešams kursu Filozofijas pamati 4 kredītpunktu apjomā 
pilnībā iekĜaut II semestrī.  
Arī maăistra programmā sākusies pēc akreditācijas izmainītās programmas 
īstenošana. 2005. gada pavasarī pēdējo reizi notika mutiskais eksāmens vēstures 
filozofij ā un historiogrāfij ā, kas jaunajā programmas variantā nav paredzēts. Tagad 
studenti pēdējā semestrī varēs pilnībā veltīt savu laiku maăistra darba izstrādei.  
Jaunajā programmas variantā palielinājies B daĜas kursu skaits un īpatsvars, izslēdzot 
C daĜas kursus un mazliet samazinoties maăistra darba kredītpunktu apjomam. 
Pārskata gadā tika ieviesti seši jauni izvēles kursi, tomēr ir problēmas ar pietiekamu 
izvēles kursu piedāvājumu.   
Vēstures doktora studiju programmā nav notikušas būtiskas izmaiĦas.  
 
1.2.  Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze.  
 
Pārejot uz trīsgadīgo studiju programmu notikušas diezgan būtiskas izmaiĦas 
bakalaura studijās, šīs programmas funkcionēšana atskaites laika periodā  tikai 
uzsākta. Tāpēc vēl grūti spriest par programmas vājajām pusēm un nepieciešamajām 
izmaiĦām.  Kā jau minēts,  bija nepieciešams izmainīt kursa Ievads vēstures zinātnē 
vietu studiju kalendārā. Būtu jāapsver problēma kā saglabājoties samērā stabilai 
studentu interesei par Āzijas, Tuvo Austrumu un LatīĦamerikas problēmām , 
nodrošināt attiecīgu kursa darbu vadīšanu un lielāku izvēles kursu piedāvājumu. 
Diezgan lielas grūtības izraisa akadēmiskā personāla slodzes pieaugums, kas noteikts 
2005. gadā, nākotnē, samazinoties studentu skaitam,  problēmas būtiski pieaugs. 
Risinājums šeit būtu, piemēram, piedāvāt lielāku izvēles kursu skaitu maăistra 
programmā. Aprēėini rāda, ka rudens semestrī , kad izvēls kursus klausās abu kursu 
studenti, studentu pietiktu pat 25 izvēles kursiem ar minimālo studentu skaitu 10 
studentu.  Programmas vadība arī neuzskata par veiksmīgu striktu orientāciju uz 25 
studentiem kā minimālo studentu skaitu izvēles kursa docēšanai.  
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2. Studiju programmā studējošie 
 
2.1 Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā.  
 
Jāatzīst, ka nav saĦemti nozīmīgi priekšlikumi par studiju programmu saturu. 
Studējošie izteikuši kritiku par zinātniskās literatūras klāstu Vēstures nodaĜas 
metodiskajā bibliotēkā un aicinājuši pasniedzējus aktīvāk izmantot LU piedāvātās 
iespējas literatūras iegādei. Studenti aktīvi piedalījušies diskusijās par vēstures 
bakalaura studiju programmas direktora izvēli pēc profesora A. Zundas iesnieguma 
par aiziešanu no šīs pozīcijas, diemžēl diskusijas nav noslēgušās ar rezultātu.  
Studenti izteikuši kritiku par nepietiekamu sadarbības līgumu skaitu ar ārvalstu 
augskolām, kurās mācību valoda ir angĜu valoda. Mēăinājumi noslēgt sadarbības 
līgumu ar Glāsgovas universitāti Apvienotajā Karalistē (tajā pastāv Baltijas studiju 
centrs) novedusi pie sadarbības līguma noslēgšanas 2006. gada oktobrī.  
Pagaidām ierobežoto resursu dēĜ nav izdevies veikt studentu aptaujas, kopš 2006. 
gada rudens tās būtu jāuzsāk vismaz A daĜas kursos.  
 
3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais 
personāls. 
 
3.1 . IzmaiĦas personāla sastāvā.  
 
Akadēmiskā personāla skaits ir nedaudz samazinājies, jo atskaites gadā darbu docenta 
pusslodzē  pametusi Valmieras augstskolas rektore Dr. Vija Daukšte. 2006. gada 
vasarā miris Latvijas vēstures katedras  docents Dr. Imants Mednis. Uz darbu Ārlietu 
ministrijā pārejot studiju metodiėei I. Miškei un pēc lietvedes R. Romanovskas nāves 
samazinājies arī administratīvā personāla skaits. Aizgājušā akadēmiskā un 
administratīvā personāla pienākumi pārdalīti starp citiem mācību spēkiem un attiecīgi 
administratīvā personāla darbiniekiem.  
2005. gada sākumā docents Ēriks Jēkabsons, viens no zinātniski aktīvākajiem vidējās  
vēsturniekiem, tika ievēlēts par asociēto profesoru Centrālās un Austrumeiropas 
vēstures katedrā, savukārt Latvijas vēstures katedras lektors Andris Levāns , kas līdz 
tam strādāja uz ik gadus pagarināma līguma pamata, tika ievēlēts štata amata vietā. 
A.Levāns ir medievistikas speciālists, kas apguvis šo priekšmetu Vācijas zinātniskajos 
centros, 2007. gadā viĦš Vācijā aizstāvēs savu doktora disertāciju. Vēstures nodaĜa 
turpina cerēt, ka 2007. gadā disertāciju aizstāvēs arī lekt. Jānis Ėeruss.  
Domājot par personāla atlases un apmācības stratēăiju, turpmākos gadus diez vai būs 
iespējams piesaistīt nozīmīgu skaitu mācību spēku, tāpēc galvenā uzmanība 
pievēršama esošā personāla kvalifikācijas paaugstināšanai: radošajiem 
atvaĜinājumiem, komandējumiem, konferencēm, zinātniskās darbības veicināšanai.  
 
3.2 Akadēmiskā personāla pētniecības darbība.  
 
2005./2006. akadēmiskajā gadā turpinājās akadēmiskā personāla dalība Latvijas 
Zinātnes padomes pētījumu projektos un Latvijas Vēsturnieku komisijas projektos. 
Vēstures nodaĜas mācību spēki vada trīs LZP projektus un piedalās piecos. Docētāji 
turpina darboties Latvijas Vēsturnieku komisijas pētnieciskajā darbībā un 
zinātniskajās konferencēs,  par nopietnu sasniegumu uzskatāma LVK atbalstītā 
apkopojošā apcerējuma  „Latvijas vēsture 20. gadsimts” iznākšana latviešu valodā (2 
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izdevumi) , kā arī krievu un angĜu valodā.  Vēstures nozares doktoranti publicējuši 
rakstu krājumu „Mīti Latvijas vēsturē”, kas balstās tāda paša nosaukuma 
doktorantūras semināra nolasītajos referātos, vairāki doktoranti un studenti piedalās 
arī Vēsturnieku komisijas pētījumos.  Valsts pētījumu programmas „Letonika” 
ietvaros četri VFF profesori uzsākuši darbu pie 30 iespiedlokšĦu apjomīga apkopojoša 
darba „Latvija Otrā pasaules kara laikā”, kas tiks pabeigts 2007. gadā.  
Turpnājušās zinātniski aktuālākajām problēmām veltītas publikācijas Latvijas un 
ārvalstu zinātniskajos izdevumos.Zinātniskie pētījumi garantē visjaunāko vēstures 
zinātnes atziĦu integrāciju akadēmiskajos kursos, izmantojot jaunāko Rietumu 
zinātnisko historiogrāfiju.  
 
4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 
nodrošinājums. 
 
Programmas finansēšanas avots vēl joprojām ir valsts budžeta līdzekĜi un studējošo 
studiju maksas, pozitīvi, ka tiek saĦemts LU mērėprogrammu finansējums. Tiek 
piesiatīti nelieli līdzekĜi no LZP grantiem. Turpmāk būtu uzmanīgi jāseko ES 
struktūrfondu piesaistīšanas iespējām. Jāatzīst, ka akadēmiskais personāls saviem 
individuāliem projektiem piesaista līdzekĜus ievērojami veiksmīgāk salīdzinot ar 
fakultāti kā organizāciju. Šeit būtu jāmin  līdzekĜi no LZP grantiem (kas gan dod 
atskaitījumus VFF infrastruktūras attīstībai), izdevniecībām, valsts „Letonikas” 
programmas. Vēl joprojām nav atrisināta problēma par nevienlīdzīgo atalgojumu 
dažādās LU struktūrvienībās.  
Pastāv iespējas piesaistīt plašākus līdzekĜus, īpaši būtu jāseko iespējām izmantot 
Eiropas Savienības finansējumu, vienlaikus atzīstot, ka fakultātie trūkst pieredzes 
līdzīgu projektu izstrādāšanā. Ievērojami aktīvāk jāizmanto LU attīstības programmas 
un zinātnisko projektu konkursi. 

 
 

5. Ārējie sakari . 
 
Sadarbība ar darba devējiem norisinās galvenokārt zinātniskas sadarbības līmenī. Par 
nozīmīgiem sadarbības veicinātāji ir vēstures nozares doktorandi, kas, piemēram, 
realizējot pedagoăisko praksi nodrošina sadarbību ar Latvijas muzejiem un arhīviem .  
Visi nozīmīgākie vēstures pētniecības centri (galvenie Rīgas muzeji, arhīvi, vairākas 
augstākās izglītības iestādes)  ir pārstāvēti LU Vēstures doktorantūrā. Vadošajos 
Latvijas muzejos strādā daudz bakalaura un maăistra programmas studentu. Jāatzīmē, 
ka visai cieša ir VFF profesūras sadarbība ar Latvijas ārlietu ministriju, nodrošinot 
kvalifikācijas paaugstināšanu tās darbiniekiem, piedaloties konsultatīvu struktūru 
(Ārpolitikas padomes uc.)  darbā.  Latvijas vēsturniekiem nav nozīmīgu profesionālu 
organizāciju, kuru aktīvā darbība radītu pamatu ar tām nopietni sadarboties.  
LU vēstures studiju programmas uztur zinātniskus kontaktus ar analoăiskām 
programmām Daugavpils Universitātē un Rēzeknes Augstskolā, pastāv kontakti ar 
Rīgas StradiĦa Universitāti.   
2006. gada 25. oktobrī noslēgts sadarbības līgums ar Glasgovas universitāti, kam 
jānoved pie pasniedzēju un nākotnē arī pie studentu apmaiĦas. JāĦem vērā, ka visa 
pasaule vēlas braukt studēt uz Apvienoto Karalisti, tāpēc tās augstskolas, kā pierādīja 
pieredzevedot sarunas ar Glasgovas universitāti , nelabprāt slēdz līgumus par studentu 
apmaiĦu. Būtu jāpievērš uzmanība Eiropas mazajām valstīm, kur angĜu valoda plaši 
izplatīta studiju procesā , it īpaši ZiemeĜu valstīm, varbūt arī Beniluksa valstīm.  
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Vēstures nodaĜas studenti studējuši Vācijas, Francijas, BeĜăijas augstskolās,  maăistra 
studiju programmu absolvējusi ASV jūras kara spēku virsniece, viĦas valdības 
sankcionētais  mērėis bija iepazīties ar Latvijas vēsturi un kultūru.  
Darba devēju un studiju programmu absolventu aptaujas kopš 2005. gada nav veiktas, 
jānorāda, ka tās jāveic vienu reizi akreditācijas periodā.  

 
 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde . 
 
Programmas akreditācijas eksperte DU asociētā profesore I.Saleniece savā eksperta 
ziĦojumā norādīja uz nepieciešamību palielināt jaunu darba metožu nozīmi, 
nostiprināt dialogu ar studentiem. Tas, ka 3 gadu programmā ir tikpat daudz 
kredītpunktu semināriem cik to bija 4 gadu programmā, t. i., 24 kredīti norāda uz 
nozīmi kāda piešėirta studentu patstāvīgajam darbam. Studentu pašu darba nozīme 
pieaugusi arī maăistra studiju programmā. Tiek Ħemts vērā ieteikums izstrādāt 
„kvantitatīvus” , izmērāmus kritērijus studentu vērtēšanas sistēmā. Jaunajos kursu 
aprakstos tiek konsekventi iestrādāti precīzi kritēriji, kas nosaka kādu vērtējuma daĜu 
veido vērtejums par noteiktām studenta aktivitātēm.  
Akreditācijas eksperte ieteica arī „integrēt akadēmiskā personāla zinātnisko 
pētniecību un studiju darbu sākot ar bakalaura līmeni”. NodaĜas akadēmiskais 
personāls veic zinātnisku darbību galvenokārt Latvijas vēsturē un, cenšas iekĜaut 
pētījumos iegūtos empīriskos datus, teorētiskās un historiogrāfiskās nostādnes lekciju 
kursos, izmantot semināru nodarbībās un veicināt studentu zinātniskās pētniecības 
attīstību Latvijā perspektīvos virzienos.  
Liela uzmanība būtu jāpievērš ekspertes ieteikumam vairāk Ħemt vērā studentu 
viedokĜus par programmas kvalitāti un censties organizēt regulāras studentu aptaujas.  
 

 
 

7. Studiju programmas SVID analīze. 
 
Stiprās puses Vājās puses  

Programmu akadēmiskā personāla augstā 
kvalifikācija, zinātniskā darbība, 
pedagoăiskā darba pieredze. 
LU un tās vēstures nodaĜas autoritāte 
Latvijas humanitāro zinātĦu laukā, 
sadarbība ar citiem vēstures zinātnes 
pētniecības centriem.  
Intensīvais darbs pie doktorantu un jauno 
zinātnieku sagatavošanas. 
Studējošo entuziasms un interese par 
vēstures zinātni, augstais studentu 
patstāvīgā darba īpatsvars. 
Daudzpusīgais izvēles kursu piedāvājums. 

Materiālā nodrošinājuma problēmas: 
atalgojums valsts noteiktā minimuma 
līmenī, kas zemāks nekā citās LU 
struktūrvienībās.  
Gaidāmā studējošo skaita samazināšanās 
pārejot uz bakalaura programmas trīs gadu 
variantu.  
Etnoloăijas speciālistu trūkums. 
Programmas mācību spēku nepietiekamā 
“administratīvā kapacitāte” pieaugošās 
dokumentu plūsmas apstākĜos. 

Iespējas  Draudi 
Tiek  veidota jauna bakalaura studiju 
programma Kultūras vēsture un kultūras 
mantojums. 

Valsts neapmierinošā zinātnes un augstākās 
izglītības politika. 
Inflācijas draudi. 



 209

Informatīvā nodrošinājuma ziĦā –turpināt 
VFF datorizāciju, izmantot LU radītās 
izdevības pieejai datu bāzēm, zinātnisko 
izdevumu  e-versijām.  
Nostiprināt sadarbību ar ārvalstu 
zinātniskajam institūcijām, plašāk izmantot 
studentu apmaiĦas programmas.  

Vēstures un filozofijas fakultātes ēkas 
īpašumtiesību statuss un varbūtējā 
atrašanās vietas maiĦa.  
Studentu skaita samazināšanās pēc pārejas 
uz 3 gadīgo bakalura programmu draud 
noevest pie nopietnām problēmām ar 
mācību spēku slodzes nodrošinājumu līdz 
pat potenciāliem darba attiecību 
konfliktiem .  
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8. Pielikumi (kvantitatīvie dati).  
 

8.1. Studējošo skaits: 

Studējošo skaits pa studiju gadiem 
Dati uz 
atskaites 
gada 1. 
oktobri 

1. gadā 
imatri-
kulēto 
studentu 
skaits 

Kopā 
mācās 

T.sk. 
par 
maksu 

Absol-
ventu 
skaits 

Eksma-
trikulēto 
skaits 
(Atbi-
rums) 

2005. 118-PLK 

118 
PLK, 
41 
NLN.  

76 
PLK , 
20 
NLN 

60 
PLK, 
25 
NLN 

58 
PLK, 
18 
NLN 

38 
MSP, 
26 
BSP 
NLN 

37 
MSP 517  295 

2005. g. 
jūnijs – 
BSP: 37 
PLK, 14 
NLN , 
MSP:21   

            
 

 

8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

Aptauja par studiju programmu: 
aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa studiju 
gadiem 

 

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

Aptauja par studiju 
kursiem: aptaujāto 
studiju kursu skaits 

Absolventu aptauja: 
aptaujāto absolventu 
skaits7 

2005./2006.        - 

 

8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati par LU ievēlēto personālu uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats, grāds 2005. 2006.  

Profesori 
7 7  

Asociētie profesori 
4 5  

Docenti 
7 4  

Lektori: 
4 4  

t.sk:       ar doktora grādu  
- -  

ar maăistra grādu  
4 4  

citi*  
-   

Asistenti: 
- -  

t.sk:       ar doktora grādu  
- -  

ar maăistra grādu  - -  

citi*  
   

Akadēmiskais personāls KOPĀ 
23 20  

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 
 

                                                           
7 Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 
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.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. 
oktobri) 

Amats  2005. u.t.t. u.t.t 

Viesprofesori 
1   

Viesdocenti 
-   

Vieslektori: 
2   

Studiju kursu docētāji (stundu 
pasniedzēji) 

4   

t.sk:       ar doktora grādu  
2   

ar maăistra grādu  
2   

citi*  
   

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 
   

 
 

 

8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005.   

Studē doktorantūrā 
-   

Ieguvuši doktora grādu 
-   

Apguvuši profesionālās pilnveides 
programmu 

-   

Akadēmiskajā atvaĜinājumā 
-   

 
8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2005.   

Dalība pētnieciskos, akadēmiskos un 
citos projektos (projektu skaits) 

10   

Dalība zinātniskās konferencēs 
(konferenču skaits)  

40   

Pārskata gada laikā tapušo publikāciju 
skaits 

70   

Studējošo iesaiste pētnieciskos projektos 
(studējošo skaits) 

10   

 



 212

 
 

8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiĦa: 

Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 
 Valsts 

2005./2006.   

Mācībspēku apmaiĦa     
    
    No Latvijas uz ārvalsti 
    

Vācija  2   

Francija 1   No ārvalsts uz Latviju 
    

Studējošo apmaiĦa     
Francija 2   

BeĜăija  1   No Latvijas uz ārvalsti 
VFR  2   

ASV  1   

Lietuva 1   No ārvalsts uz Latviju 
    

 
 
2006. gada 6.decembrī 
 
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Vēsture” direktors prof. A.Zunda 
 
Akadēmisko maăistra un doktora studiju programmu direktors prof. I.Feldmanis 
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LATVIJAS UNIVERSIT ĀTE 

 
Vēstures un filozofijas fakultāte 

 
 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma „V ēsture”,  kods 43224 02 
Humanitāro zinātĦu bakalaura grāda vēsturē  iegūšanai 

 

Akadēmiskā maăistra studiju programma „Vēsture”,  kods 45224 02 
Humanitāro zinātĦu maăistra grāda vēsturē  iegūšanai 

 
Akadēmiskā doktora studiju programma „V ēsture”,  kods 51224 02 

Vēstures doktora  grāda   iegūšanai 
 
 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĥOJUMS 

Par 2006./2007. akadēmisko gadu 
 
               
        

Vēstures bakalaura un maăistra studiju programmas akreditētas : 

No 2005. gada  līdz 2011. gadam 
 

Vēstures doktora studiju programma akreditēta : 

No 2002. gada  līdz 2008. gadam 
 
 
 
     Studiju programmu direktori: 

Akadēmiskā bakalaura studiju 
programma „Vēsture” - 
profesors Gvido Straube  
Akadēmiskās maăistra un doktora  
studiju programmas „Vēsture” - 
profesors Inesis Feldmanis  

 
 
Apstiprināts      Apstiprināts 
Vēstures studiju programmas    VFF Domes sēdē  
padomes sēdē 27.10.2006    11.12.2006.  
Protokola Nr. 1     Protokola Nr. 2 
Padomes priekšsēdētājs    Domes priekšsēdētāja 
Prof. Inesis Feldmanis     Asoc. prof. E.Freiberga 
__________________    __________________ 
Iesniegts Akadēmiskajā departamentā   
2006.gada 12.decembrī
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1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktisk ā 
realizācija 
 
1.1 IzmaiĦas studiju programmas saturā.  
 
Atskaites periodā Vēstures bakalaura programmā bija jārisina vairākas problēmas, kas 
saistītas ar faktiski divu programmu paralēlu realizāciju – trīsgadīgo un četrgadīgo. 
Lai pēdējā četrgadīgā procesa studenti būtu nedaudz līdzīgākās pozīcijās ar jaunās 
programmas studentiem, fakultātē notika diskusija par četrgadīgās programmas gala 
pārbaudījumiem, un tika nolemts, ka tiek izmainīta tā kārtība – atcelts eksāmens, 
palielināts kredītpunktu apjoms B daĜā un bakalaura darbam, kurš tagad ir galvenais 
studenta spēju apliecinājums. Regulāri tiek ieviesti jauni B daĜas kursi. 
 
Arī maăistra programmā sākusies pēc akreditācijas izmainītās programmas 
īstenošana. 2005. gada pavasarī pēdējo reizi notika mutiskais eksāmens vēstures 
filozofij ā un historiogrāfij ā, kas jaunajā programmas variantā nav paredzēts. Tagad 
studenti pēdējā semestrī varēs pilnībā veltīt savu laiku maăistra darba izstrādei.  
Jaunajā programmas variantā palielinājies B daĜas kursu skaits un īpatsvars, izslēdzot 
C daĜas kursus un mazliet samazinoties maăistra darba kredītpunktu apjomam. 
Pārskata gadā tika ieviesti seši jauni izvēles kursi, tomēr ir problēmas ar pietiekamu 
izvēles kursu piedāvājumu. 
   
Vēstures doktora studiju programmā nav notikušas būtiskas izmaiĦas.  
 

1.2. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās 
realizācijas analīze  
 
Regulāri tiek veiktas studentu aptaujas par nolasītajiem kursiem. Kursi, kas saĦēmuši 
negatīvas atsauksmes, tiek nomainīti. Aizvadītajā akadēmiskajā gadā Ĝoti kritiskas 
atsauksmes bija par UPS moduĜa kursu „Ievads politikas zinātnē”, kas turpmāk netiks 
realizēts. Nepieciešams arī uzlabot studentu zinātniskā darba iemaĦas, tāpēc patreiz 
tiek meklēti varianti, kā to realizēt. Viens no variantiem – kursa darba vadītāja 
stingrāka un ciešāka sadarbība ar vadāmajiem.  

 
2. Studiju programmā studējošie 
 
2.1 Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 
Studējošajiem ir iespējas iesniegt ierosinājumus un izteikt savu vērtējumu par 
programmā realizētajiem kursiem, ko viĦi arī vairākkārt ir darījuši (skat. iepriekšējo 
nodaĜu). Studenti izteikuši kritiku par nepietiekamu sadarbības līgumu skaitu ar 
ārvalstu augskolām, kurās mācību valoda ir angĜu valoda, un šajā jautājumā ir radušās 
zināmas cerības, jo aizvadītajā vasarā prof. A.Zunda vienojās ar Londonas 
Universitāti par turpmākas sadarbības attīstīšanu. Studējošie arī sūdzas, ka ne vienmēr 
pasniedzēji savos docētajos kursos pieturas pie pašu LUISā sniegtajām prasībām. 
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3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un 
administrat īvais personāls 
 

3.1 . IzmaiĦas personāla sastāvā 
 
Respektējot to, ka tuvākajā laikā (2008.g. rudenī) faktiski par veselu gadu saīsināsies 
bakalaura programma, notiek zināma situācijas apzināšana un pasniedzējiem, kuru 
pamatdarbavieta nav LU VFF un kuri neizpilda lekciju slodzi par 100%, tiek 
piedāvāts mainīt darba līguma nosacījumus. Vēstures bakalaura programmā savas 
darba attiecības mainījuši 3 pasniedzēji (2 docenti, 1 asoc. Profesors). Sekmēts jauno 
pasniedzēju (lektoru) darbs pie doktora disertācijas un ir iesniegts vienas disertācijas 
manuskripts (lekt. J.Ėeruss). Lielākās izmaiĦas gaidāmas 2008.gada vasarā-rudenī. 
 
3.2 Akadēmiskā personāla pētniecības darbība 
 
2006./2007. akadēmiskajā gadā turpinājās akadēmiskā personāla dalība Latvijas 
Zinātnes padomes pētījumu projektos, Latvijas Vēsturnieku komisijas projektos, 
individuālos projektos, kā arī vairākos ārzemēs organizētos projektos. Vēstures 
nodaĜas mācību spēki vada trīs LZP projektus un piedalās piecos. Docētāji turpina 
darboties Latvijas Vēsturnieku komisijas pētnieciskajā darbībā un zinātniskajās 
konferencēs. Vēstures nozares doktoranti kopā ar pasniedzējiem sagatavojuši un 
publicējuši rakstu krājumu „Sieviete Latvijas vēsturē”. Valsts pētījumu programmas 
„Letonika” ietvaros četri VFF profesori uzsākuši darbu pie 30 iespiedlokšĦu apjomīga 
apkopojoša darba „Latvija Otrā pasaules kara laikā”. Turpinājušās zinātniski 
aktuālākajām problēmām veltītas publikācijas Latvijas un ārvalstu zinātniskajos 
izdevumos. 
 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli 
tehniskais un metodiskais nodrošinājums 
 
Programmas finansēšanas avots vēl joprojām ir valsts budžeta līdzekĜi un studējošo 
studiju maksas, turklāt pēdējos gados izdodas uzĦemt katru gadu par ca. 20% vairāk 
studentu Vēstures bakalaura programmā par maksu. Pozitīvi, ka tiek saĦemts LU 
mērėprogrammu finansējums. Tiek piesiatīti nelieli līdzekĜi no LZP grantiem. 
Turpmāk būtu uzmanīgi jāseko ES struktūrfondu piesaistīšanas iespējām. Jāatzīst, ka 
akadēmiskais personāls saviem individuāliem projektiem piesaista līdzekĜus 
ievērojami veiksmīgāk salīdzinot ar fakultāti kā organizāciju. Šeit būtu jāmin  līdzekĜi 
no LZP grantiem (kas gan dod atskaitījumus VFF infrastruktūras attīstībai), 
izdevniecībām, valsts „Letonikas” programmas. Vēl joprojām nav atrisināta problēma 
par nevienlīdzīgo atalgojumu dažādās LU struktūrvienībās. Ir izdevies iesaistīties 2 
ES finansētos projektos, piesaistot vērā Ħemamus naudas līdzekĜus. 
 

5. Ārējie sakari 
 
Sadarbība ar darba devējiem norisinās galvenokārt zinātniskas sadarbības līmenī. Par 
nozīmīgiem sadarbības veicinātāji ir vēstures nozares doktorandi, kas, piemēram, 
realizējot pedagoăisko praksi, nodrošina sadarbību ar Latvijas muzejiem un arhīviem.  
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Visi nozīmīgākie vēstures pētniecības centri (galvenie Rīgas muzeji, arhīvi, vairākas 
augstākās izglītības iestādes) ir pārstāvēti LU Vēstures doktorantūrā. Vadošajos 
Latvijas muzejos strādā daudz bakalaura un maăistra programmas studentu. NodaĜas 
mācību spēki uztur ciešus kontaktus Latvijas Vēstures skolotāju biedrību. 
LU vēstures studiju programmas uztur zinātniskus kontaktus ar analoăiskām 
programmām Daugavpils Universitātē un Rēzeknes Augstskolā, kā arī ar Vidzemes 
Augstskolu. 
Vēstures nodaĜas studenti studējuši Vācijas, Francijas un BeĜăijas augstskolās, attīstās 
sadarbība ar Krievijas Vispārējās vēstures institūtu. 

 

 
 
 
 

6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, 
ieteikumu izpilde 
 
Trīsgadīgā bakalaura programma Ĝauj pilnvērtīgāk iesaistīt studentus patstāvīgā 
pētniecībā, jo tajā ieplānotie 4 kr.p. izvirza augstākas prasības patstāvīgajam darbam. 
Studentu pašu darba nozīme pieaugusi arī maăistra studiju programmā. Tiek Ħemts 
vērā ieteikums izstrādāt „kvantitatīvus” , izmērāmus kritērijus studentu vērtēšanas 
sistēmā. Jaunajos kursu aprakstos tiek konsekventi iestrādāti precīzi kritēriji, kas 
nosaka, kādu vērtējuma daĜu veido vērtejums par noteiktām studenta aktivitātēm.  
Akreditācijas eksperts ieteica arī „integrēt akadēmiskā personāla zinātnisko pētniecību 
un studiju darbu sākot ar bakalaura līmeni”. NodaĜas akadēmiskais personāls veic 
zinātnisku darbību galvenokārt Latvijas vēsturē un cenšas iekĜaut pētījumos iegūtos 
empīriskos datus, teorētiskās un historiogrāfiskās nostādnes lekciju kursos, izmantot 
semināru nodarbībās un veicināt studentu zinātniskās pētniecības attīstību Latvijā 
perspektīvos virzienos. Vienlaicīgi arī studenti, jo sevišėi doktoranti tiek iesaistīti 
akadēmiskā personāla pētniecības tēmās. 
 
 

7. Studiju programmas SVID analīze 
 
Stiprās puses Vājās puses  

Programmu akadēmiskā personāla augstā 
kvalifikācija, zinātniskā darbība, 
pedagoăiskā darba pieredze. 
LU un tās vēstures nodaĜas autoritāte 
Latvijas humanitāro zinātĦu laukā, 
sadarbība ar citiem vēstures zinātnes 
pētniecības centriem.  
Intensīvais darbs pie doktorantu un jauno 
zinātnieku sagatavošanas. 
Kontakti ar ārzemju speciālistiem. 
Daudzpusīgais izvēles kursu piedāvājums. 

Materiālā nodrošinājuma problēmas: 
atalgojums valsts noteiktā minimuma 
līmenī.  
Mācību bāzes – ēkas Brīvības blv, 32 
katastrofāli sliktais stāvoklis un neskaidrība 
par tās juridisko statusu. 

Iespējas  Draudi 
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Tiek veidota jauna bakalaura studiju 
programma Kultūras vēsture un kultūras 
mantojums. Tiek domāts par adekvātas 
2.līmeĦa programmas izstrādi. 
Kopējas pedagoăiskās programmas 
veidošana ar filozofiem un teologiem. 
 
Nostiprināt sadarbību ar ārvalstu 
zinātniskajam institūcijām, plašāk izmantot 
studentu apmaiĦas programmas.  

Studentu skaita samazināšanās pēc pilnīgas 
pārejas uz 3 gadīgo bakalura programmu 
apgrūtinās slodzes izpildi virknei mācību 
spēku. 
Demogrāfiskās situācijas pasliktināšanās 
un eventuālais studējošo skaita 
samazinājums.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Pielikumi (kvantitat īvie dati) 
 

8.1. Studējošo skaits: 

Studējošo skaits pa studiju gadiem 
Dati uz 
atskaites 
gada 1. 
oktobri 

1. gadā 
imatri-
kulēto 
studentu 
skaits 

Kopā 
mācās 

T.sk. 
par 
maksu 

Absol-
ventu 
skaits 

Eksma-
trikulēto 
skaits 
(Atbi-
rums) 

2006. 

139-PLK 
(23-NLN) 
31-maă. 

139 
PLK  
(23 
NLN) 
31 
maă. 

112 
PLK 
(22 
NLN) 
28 
maă. 

95 
PLK 
(26 
NLN) 

69 
PLK 
(16 
NLN) 

20 
NLN  

435 
BSP 
59 MSP 

263 
BSP 
16 MSP 

BSP: 52  
MSP:21  10 

            
 

 

8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

Aptauja par studiju programmu: 
aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa studiju 
gadiem 

 

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

Aptauja par studiju 
kursiem: aptaujāto 
studiju kursu skaits 

Absolventu aptauja: 
aptaujāto absolventu 
skaits8 

2005./2006.        - 

 

8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati par LU ievēlēto personālu uz atskaites gada 1. oktobri): 

                                                           
8 Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 
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Amats, grāds 2005. 2006. 2007. 

Profesori 
7 7 7 

Asociētie profesori 
4 5 5 

Docenti 
7 4 5 

Lektori: 
4 4 5 

t.sk:       ar doktora grādu  
- - - 

ar maăistra grādu  
4 4 5 

citi*  
-   

Asistenti: 
- -  

t.sk:       ar doktora grādu  
- -  

ar maăistra grādu  - -  

citi*  
   

Akadēmiskais personāls KOPĀ 
23 20 22 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 
 
 
8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. oktobri) 

Amats  2005. 2006. u.t.t 

Viesprofesori 
1 2  

Viesdocenti 
- 1  

Vieslektori: 
2 2  

Studiju kursu docētāji (stundu 
pasniedzēji) 

4 2  

t.sk:       ar doktora grādu  
2 1  

ar maăistra grādu  
2 1  

citi*  
   

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 
   

 
 

 

8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005.   

Studē doktorantūrā 
-   

Ieguvuši doktora grādu 
-   

Apguvuši profesionālās pilnveides 
programmu 

-   

Akadēmiskajā atvaĜinājumā 
-   
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8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2005. 2006.  

Dalība pētnieciskos, akadēmiskos un 
citos projektos (projektu skaits) 

10 3  

Dalība zinātniskās konferencēs 
(konferenču skaits)  

40 25  

Pārskata gada laikā tapušo publikāciju 
skaits 

70 112  

Studējošo iesaiste pētnieciskos projektos 
(studējošo skaits) 

10   
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8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiĦa: 

Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 
 Valsts 

2005./2006. 2006./2007.  

Mācībspēku apmaiĦa     
    
    No Latvijas uz ārvalsti 
    

Vācija  2 2  

Francija 1 1  No ārvalsts uz Latviju 
    

Studējošo apmaiĦa     
Francija 2 3  

BeĜăija  1   No Latvijas uz ārvalsti 
VFR  2 3  

ASV  1   

Lietuva 1   No ārvalsts uz Latviju 
    

 
 
2006. gada 20.novembrī 
 
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Vēsture” direktors prof. G.Straube 
 
Akadēmisko maăistra un doktora studiju programmu direktors prof. I.Feldmanis 
 

 


