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konference “okupācija, kolaborācija, pretošanās: 

vēsture un vēstures uztvere”
2009. gada 27. un 28. oktobrī Gētes institūtā notika Latvijas vēsturnieku komisijas, 

Latvijas Okupācijas muzeja un Latvijas valsts arhīva rīkotā konference “Okupācija, 
kolaborācija, pretošanās: vēsture un vēstures uztvere”. Ideju par konferences 
nepieciešamību rosināja atziņas, ka “dzelzs priekškara” krišana un eiropas politiskā 
attīstība kopš 1991. gada ir izvirzījusi jaunus uzdevumus 20. gadsimtā tik ietekmīgo 
vēsturisko atmiņu par nacionālsociālismu un komunismu analīzei. Šobrīd savstarpēji 
cīnās trīs atšķirīgas atmiņas par Otro pasaules karu un tā sekām: rietumos 
dominējošā atmiņa par nacionālsociālistisko okupāciju un holokaustu; Krievijas 
atmiņā pastāvošais mīts par atbrīvošanu un uzvaru; austrumeiropas tautu atmiņā 
glabātās ciešanas divos totalitārajos režīmos.

Šo atmiņu dažādību nosaka ne tikai piedzīvotā kara un diktatūru atšķirīgās 
pieredzes, bet arī komunistiskās varas īstenotā nacionālo atmiņu apspiešanas 
politika. Ja rietumeiropā okupācijas, kolaborācijas un pretestības uztvere pēdējo 60 
gadu laikā piedzīvoja nepārtrauktas izmaiņas gan pētniecībā, gan diskursā, savukārt 
austrumeiropā, arī Latvijā tikai kopš 1991. gada ir iespējams atklāti runāt par divkāršo 
diktatūru pieredzi. Turklāt šo pieredzi joprojām noliedz oficiālās Krievijas politika, 
arī rietumeiropā tā nav kļuvusi par 20. gs. vēstures acīmredzamu daļu.

Neraugoties uz to, konferences mērķis bija uzsākt daudzpusīgi plaša diskursa 
veidošanu ar godīgu vēlēšanos saprast un cienīt citu vēsturiskās atmiņas un novērst 
to izmantošanu, lai starp nācijām radītu jaunas politiskās domstarpības un konfliktus. 
Tajā pašā laikā konferences uzdevums bija rosināt latviešu vēsturniekus izmantot 
starptautisko salīdzinājumu veidošanu kā vēsturiskās pētniecības metodi.

Konferences ievadvakarā notika pieņemšana Latvijas Okupācijas muzejā, kas deva 
iespēju konferences dalībniekiem citam citu labāk iepazīt, kā arī gūt priekšstatu par 
pašu muzeju – Latvijas triju okupāciju galveno atceres vietu. 27. oktobrī Latvijas valsts 
prezidents valdis zatlers atklāja konferenci ar īsu uzrunu, uzsvērdams mazu nāciju, 
īpaši latviešu, atcerēšanās kultūras nozīmi. Tai sekoja profesora hansa Lemberga 
(Lemberg; Mārburga) programmatiskais ziņojums “Kolaborācija kā īstermiņa un 
ilgtermiņa fenomens”. viņa rosinošais un detalizētais vēstures terminu apskats 
ļāva izvirzīt jautājumu: vai termins “kolaborācija”, kas, viņaprāt, ir korekts, runājot 
par Baltijas valstu pirmo padomju un vācu okupācijas periodu, var tikt lietots arī, 
iztirzājot ilglaicīgo otro padomju okupāciju no 1944/45. gada līdz 1991. gadam. viņš 
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skaidroja, ka tas nav pamatoti, tomēr pieļāva, ka ir ļoti grūti atrast citu pārliecinošu 
terminu, runājot par otro “padomju periodu”. Šī problēma tika aplūkota arī vairākos 
nākamajos referātos un komentāros, kas raisīja ļoti dzīvas diskusijas visās četrās 
konferences sesijās.

Okupācija

vairāki runātāji veltīja lielu vērību problēmai, vai termins “okupācija” ir tiešām 
piemērots 50 gadu ilgajam Latvijas Padomju sociālistiskās republikas periodam 
vai pat vēl ilglaicīgākajai ukrainas Padomju sociālistiskās republikas pastāvēšanai. 
Profesors Pīters Lagrū (Lagrou; Brisele) ziņoja par šīs problēmas starptautisko 
dimensiju, jo, šķiet, termins lielā mērā zaudē savu konceptuālo skaidrību, ja tas tiek 
lietots, apzīmējot laikposmu, kas plešas pusgadsimtu. Tika izvirzīts jautājums, vai 
labāk nebūtu izmantot terminu “imperiālisms” vai “koloniālisms”, jo ar tiem arī ir 
iespējams apzīmēt tādus fenomenus kā nelatviešu koloniālo migrāciju, ar izsūtīšanām 
īstenoto etnisko tīrīšanu, rusifikācijas spiedienu, kā arī latviešu pašu pakāpeniski 
pieaugošo piemērošanos – parādību, ko parasti nesaista ar jēdzienu “okupācija”. 
“Imperiālisms” un “koloniālisms” ir atbilstīgi arī “aukstā kara” terminoloģijai, lai 
gan nesen guvuši jaunu ievērību austrumu un rietumu vēsturnieku vidū.

Profesors Jurijs Šapovalovs (Kijeva) pat gāja soli tālāk, piezīmējot, ka ukrainā 
vismaz sovetizācijas otro vilni vadīja paši ukraiņi, proti, atzīstot: “Mūsu pašu tautieši 
okupēja mūs.” arī vēsturnieks Kaspars zellis, komentējot profesora Pjora Madajčika 
(Madajczyk; varšava) referātu, norādīja uz attiecīgās titulnācijas līdzatbildību 
notikušajā, tādējādi radot pretrunas konferences latviešu dalībnieku vidū. arī 
profesors Tomass hio (Hiio; Tartu) iebilda un norādīja, ka igauņu speciālisti pēc ilgām 
diskusijām secinājuši: lūkojoties no starptautiskajām juridiskajām normām, termins 
“okupācija” ir visatbilstīgākais, ja ir nepieciešams uzsvērt Igaunijas republikas 
kontinuālo pastāvēšanu, jo eiropas valstis neatzina Padomju Savienības īstenoto 
aneksiju. arī Latvijas Saeima 1996. gadā paziņoja, ka Latvija ir okupēta visu laikposmu 
no 1940. līdz 1991. gadam.

Tādējādi radās vēl viens jautājums – vai vēsturniekiem tiešām obligāti ir jāņem vērā 
šādi politiski lēmumi. Profesors Olivijē viviorka (Wiviorka; Parīze) uzsvēra Francijas 
piemēru, kas skaidri demonstrē, kā vēsturnieki pēc arhīvu plašākas pieejamības 
guva virsroku pār atcerēšanās politizēto kultūru, kas balstījās tikai uz pretestības 
koncepciju. Tā bruģēja ceļu daudz diferencētākam skatījumam uz franču rīcību vācu 
okupācijas laikā. Tādēļ ir nepieciešams, lai vēsturnieki paši sev izvirzītu standartus, 
kā rast līdzsvaru starp atcerēšanās kultūru un faktu patiesību, kas, iespējams, ir 
pretrunā valsts vēstures politikai, neraugoties uz tās labajiem nodomiem. Tomēr, kā 
atzina visi konferences dalībnieki, pat, ja mēs paliksim pie termina “okupācija”, tas ir 
jālieto, ietverot šā fenomena daudzējādos aspektus, ne tikai kā svešzemju vara.

Kolaborācija

Kolaborācijas izpratne ir svarīgs, bet ļoti kontroversāls jautājums – vai visi partijas 
vai valsts funkcionāri tā saucamās padomju okupācijas daudzajās desmitgadēs 
ir saucami par kolaboracionistiem? vai arī viņi bija, kā vaicāja profesors h. Lem-
bergs, – drīzāk valstij lojāli darbinieki, kas tikai kalpoja režīmam, kura diktatoriskā 
rakstura kritika bija aizliegta un kura beigas nebija paredzamas? viņš ieteica, ka, 
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piemēram, termini “pielāgošanās” vai “adaptēšanās eksistējošajos apstākļos”, vai 
vienkārši “padomju režīms” varētu būt vairāk piemēroti, vismaz ne morāli nosodoši. 
Profesors Peters Šteinbahs (Steinbach; Mannheima) sniedza rosinošu pārskatu par 
vācu pieredzi, aplūkojot nacionālsociālistisko pagātni, un uzsvēra agrāko diktatūras 
režīma darbinieku (to, kuri nav apvainojami noziegumos un ir gatavi kritiski izvērtēt 
savu lomu) integrācijas problēmu.

diskusija atsedza, ka sadarbības motīvi ar padomju režīmu bija daudzējādi un 
līdz šim pat nav pienācīgi pētīti. Tomēr, runājot par vācu okupācijas periodu, termins 
“kolaborācija” ir neapstrīdams un mēģinājumi to mīkstināt, atsaucoties uz vāciešiem 
kā “mazāko ļaunumu” (pēc padomju terora gada!) un uz iespējam atjaunot savu valsti, 
nav pārliecinoši. Par šo vēstures posmu ir veikti daudz nopietnāki pētījumi, iztirzājot 
gan politiski motivēto, gan arī “tehnisko” sadarbību, kas bija ikdienas dzīves daļa.

vācu un padomju okupācijas politikas salīdzinājums

Nepieciešamību veikt salīdzinošos pētījumus īpaši uzsvēra profesors P. Lagrū 
savā fascinējošajā un ierosmēm bagātajā ziņojumā “Skats no Tālajiem rietumiem”. 
Salīdzināšana ir īpaši vajadzīga, analizējot daudzos vācu okupācijas politikas 
eksperimentus, piemēram, Vernichtungskrieg ar mērķi radīt Lebensraum (austrumeiropa 
mīnus Baltijas valstis) un Aufsichtsverwaltung (rietumeiropa un Baltijas valstis). Pat, ja 
ir pamatotas šaubas, vai vācu okupācijas laikā Baltijas valstu statuss atbilst Slovākijas 
un ungārijas statusam, nav vairāk šaubu, ka Latvijas liktenis nebija līdz galam izlemts 
(Latvija bija “nogaides sarakstā”). P. Lagrū arī aicināja veikt, piemēram, padomju 
okupācijas politikas Latvijā un vācu okupācijas politikas Nīderlandē salīdzinājumu, 
savukārt profesors P. Madajčiks ieteica salīdzināt padomju politiku Polijā un vācu 
politiku Francijā, kas ļoti veicinātu starptautiskas diskusijas par okupācijas politiku.

P. Lagrū rekomendēja nemazināt Padomju Savienības lomu uzvarā pār nacismu 
un neizturēties pret nacionālsociālismu un padomju komunismu kā vienkāršiem 
līdziniekiem. Šo viedokli apstrīdēja latviešu vēsturnieki, jo daudzi no viņiem par 
savu uzdevumu uzskata iestāšanos pret “uzvarētāju versiju”. viņuprāt, šī versija 
neattaisnojamā veidā uzsver PSrS vadošo lomu uzvarā pār nacismu, nosoda tikai 
nacismu, aizēnojot citu karā iesaistīto valstu noziegumus, īpaši staļiniskajā Padomju 
Savienībā veiktos noziegumus pret cilvēci. Tā kā nacisma un komunisma kriminālais 
raksturs ir saistīts, šis salīdzinājums ir gluži dabisks, jo cilvēki cieta abos režīmos. 
atbilde parasti ir atkarīga no konkrētās pieredzes. Poļu vairākumam vācu okupācija 
bija sliktāka nekā padomju, latviešu lielākajai daļai padomju okupācija bija šausmīgāka. 
Šajā kontekstā respektējams profesora Ineša Feldmaņa (rīga) apgalvojums, “ka 
absolūti nav iemesla apgalvot, ka padomju režīms ir mazāks ļaunums vai mazāk 
briesmīgs nekā nacisms”, lai arī holokausts rada grūtības vienādot šos režīmus.

Izskanēja arī daudzi ieteikumi pievērst uzmanību ne tikai nacistu un padomju 
politikas upuriem, bet arī autoritārisma izplatībai un totalitārisma tendencēm visā 
eiropā starpkaru periodā, arī Latvijā, kur autoritārais režīms tika izveidots 1934. 
gadā. Tā ietekme uz Latvijas tālāko likteni un it īpaši uz cilvēku attieksmi pret vācu 
un padomju okupantiem vēl nav pietiekami izzināta. Te rodami daudzi eiropas 
vēsturnieku kopējo pūliņu izaicinājumi.
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atmiņu konflikts

atmiņu konflikts bija raksturīgs vairākumam pēckara sabiedrību un vēl joprojām 
pastāv visās pēcpadomju sabiedrībās. Mēs dzirdējām par dziļo šķelšanos Francijā 
pēc Otrā pasaules kara, kas vājināja nacionālo vienotību, bet tomēr uz vēsturiskās 
patiesības un savstarpējā respekta pamata notika izlīgšana. Šodien šie konflikti ir 
bīstami vispirmām kārtām valstīs, kuru etniskās minoritātes pieder okupētājvalsts 
titulnācijai, piemēram, krievi Baltijas valstīs vai ukrainā. Turklāt šo krievu vairums 
atbalsta Otrā pasaules kara t.s. Maskavas interpretācijas – sākot no Baltijas valstu 
“brīvprātīgās” pievienošanās Padomju Savienībai 1940. gadā līdz Sarkanās armijas 
veiktajai “atbrīvošanai” 1944./45. gadā –, kas ir absolūti pretējas latviešu, lietuviešu, 
igauņu un ukraiņu atmiņām un pārliecībai. Šie konflikti var dezintegrēt sabiedrības. 
Tālab vērtīgi bija ieklausīties profesora Borisa dubina (Maskava) vēstures staļiniskas 
interpretācijas atdzimšanas kopš 2000. gada pamatotajā kritikā. viņš atzina, ka 
Krievijas vadībai uzvara Lielajā Tēvijas karā kā vienīgais pozitīvais visas padomju 
vēstures mantojums ir faktiski nepieciešams instruments, lai Krievijas iedzīvotāju 
vidū radītu un uzturētu lepnuma un nacionālās identitātes jūtas. Tuvākajā nākotnē 
konfliktējošo atmiņu samierināšanos ir grūti iedomāties, it īpaši tādēļ, ka Krievija 
aktīvi izmanto vēsturi, lai sasniegtu iekšējās vienotības vai politiskos un ekonomiskos 
mērķus ārpolitikā, arī lai iedragātu kaimiņvalstu valdību autoritāti.

***
Konferences dalībnieki bija pārliecināti, ka vienmēr būs dažādi vēsturiskās 

pieredzes atcerēšanās veidi un ka ir nepieciešams novērst atmiņas izmantošanu 
politisko nesaskaņu un konfliktu raisīšanā starp tautām. Tādējādi jau pati konference 
bija solis šajā virzienā. Tā arī sniedza ļoti vērtīgu un bagātīgu informāciju par dažādu 
valstu pieredzi, kā arī ieteikumus, kā labāk saprast citu atmiņas un lūkoties uz tām 
no sava skatpunkta.

Lai tālāk veidotu eiropeisko atmiņas diskursu, tiek plānots latviešu un angļu 
valodā publicēt konferencē izskanējušos referātus un komentārus.

Ervins Oberlenders

90 gadu jubileju atzīmē kopējā konferencē
deviņas valstiski nozīmīgas zinātnes, izglītības, tautsaimniecības un kultūras 

iestādes 2009. gadā atzīmēja 90. jubileju. Lai gan dibinātas un oficiāli atklātas dažādos 
1919.–1920. gada datumos, apaļo gadskārtu tās svinēja kopējā svētku konferencē 
“valstiski nozīmīgas zinātnes, izglītības, tautsaimniecības un kultūras institūcijas 
Latvijai” pērnā gada 24. novembrī Latvijas universitātes Mazajā aulā. 

Laika griežos Latvijas liktenis atbalsojās arī iestāžu dzīves gājumā – piedzīvojušas 
valstiskā statusa zudumu un atjaunošanos, tās turpina attīstību mūsdienās. Latvijas 
valsts vēstures arhīvs (Lvva), Latvijas universitāte (Lu), Latvijas Nacionālā bibliotēka, 
Latvijas Nacionālā opera, Latvijas Nacionālais teātris, Latvijas Mākslas akadēmija, 
Jāzepa vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Nacionālā ziņu aģentūra “LeTa” un 
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“Latvijas dzelzceļš” konferencē atskatījās uz iestādes 90 gados pieredzētajiem 
pārbaudījumiem un lielākajiem sasniegumiem, iezīmēja šā brīža izaicinājumus un 
nākotnes perspektīvas. 

“Līdz ar neatkarības cīņām mēs esam iesākuši arī Latvijas kulturālo uzbūvi 
visā plašumā. Mēs esam likuši pamatus Latvijas augstskolai, Nacionālajai operai, 
Nacionālajam teātrim, bibliotēkai, gleznu galerijai. Mēs esam izgājuši no vēstures 
lauka - vienā rokā zobens, otrā namdara āmurs. Šis zobens nedraud nevienam, viņš 
grib apsargāt to, ko rada mūsu darbs un dāvanas,” gadu pēc valstiski nozīmīgo iestāžu 
dibināšanas rakstīja Kārlis Skalbe. Konferences ievadā izskanēja valsts prezidenta 
valda zatlera apsveikums un Lu rektora profesora Mārča auziņa uzruna.

valsts pamatfunkciju nodrošināšana zinātnē, izglītībā, tautsaimniecībā un kultūrā 
pirmajā valsts neatkarības gadā nebija viegls uzdevums. Turpinājās Brīvības cīņas, un 
jaunā Latvija vēl tikai apguva pirmās mācību stundas valstiskuma veidošanā, valsts 
funkciju identificēšanā un veiksmīgā realizēšanā.

Šīm iestādēm bija arī liela loma latviešu nācijas identitātes stiprināšanā. Par 
to liecina Lu Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas zinātnes maģistrantu un 
doktorantu pētījums Lu profesores vitas zelčes vadībā par iestāžu dibināšanas un 
atklāšanas reprezentāciju sava laika medijos. Laikraksti akcentēja institūciju nacionālo 
statusu un pienākumu nacionālās izglītības, zinātnes, kultūras un tautsaimniecības 
radīšanā un uzturēšanā. Piemēram, laikraksts “Brīvā zeme” 1919. gadā citēja Ministru 
prezidenta Kārļa ulmaņa novēlējumu Latvijas Konservatorijai (tagadējā Jāzepa vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmija): “Brīvi latvju māksla un zinātne varēs plaukt brīvajā 
Latvijā, radot jaunas īpatnējas vērtības vispasaules garīgā dzīvē. Otrā Latvijas valsts 
pastāvēšanas gadā novēlu Latvijas konservatorijai sekmes viņas svarīgajā darbā pie 
mūsu nacionālās mākslas izkopšanas.”

Būtisks uzdevums bija uzticēts 1919. gada 1. septembrī dibinātajam Latvijas valsts 
vēstures arhīvam – atgūt un sakārtot Pirmajā pasaules karā evakuētos citu iestāžu 

Konferences “valstiski nozīmīgas zinātnes, izglītības, 
tautsaimniecības un kultūras institūcijas Latvijai” ielūgums.
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Lu Sociālo zinātņu fakultātes komunikācijas zinātnes doktorantu un maģistrantu 
prezentācija par Lu vēsturi konferencē “valstiski nozīmīgas zinātnes, 

izglītības, tautsaimniecības un kultūras institūcijas Latvijai”. V. Vāveres foto.

Lvva direktora vietniece valda Pētersone referē konferencē “valstiski nozīmīgas 
zinātnes, izglītības, tautsaimniecības un kultūras institūcijas Latvijai”. O. Procevskas foto.
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arhīvus. uzdevuma nozīmību apliecina 1928. gadā publicētās grāmatas “Latvija 
desmit gados” vēstījums, ka “neviena kulturāla tauta negrib pasīvi vērot savas dzīves 
gaitu un atzīt pār sevi nenovēršamo likteņa varu, bet visas grib pašas pēc iespējas 
veidot savu dzīvi un novērst tās trūkumus un ļaunumus. Tāpēc visas kulturālās 
tautas cenšas saprast savu dzīves gaitu, [..] tāpēc viņas arī piegriež sevišķu vērību 
savas pagātnes liecībām, dažādiem vēsturiskiem dokumentiem, krāj tos arhīvos un 
vērtē pat augstāk par naudu”.

Iestādes pirmais vadītājs – Jānis Krodzinieks (Krīgeris). darbinieku skaits bija 
neliels un pieauga pamazām – no deviņu darbinieku kolektīva pirmajos pastāvēšanas 
mēnešos līdz 15 darbiniekiem 1920. gadā. Tolaik arhīva mājvieta atradās rīgas pilī 
(līdz 1931. gadam, kad tās telpas krājumam kļuva par šauru).

Konferences apmeklētāju jautājumus un diskusiju raisīja Lvva direktora vietnieces 
valdas Pētersones prezentācija par plānotajām Latvijas valsts arhīvu sistēmas 
modeļa izmaiņām, kas paredz viena Latvijas Nacionālā arhīva izveidi (ar vairākām 
struktūrvienībām). Piemēram, klātesošie iestāžu vadītāji un pārstāvji interesējās par 
turpmākajām iespējām sadarboties un saņemt arhīva pakalpojumus.

Pārējās astoņas valstiski nozīmīgās iestādes 90. jubilejā saņēma Lvva dāvanu – 
žurnāla “Latvijas arhīvi” sērijā “vēstures avoti” izdoto aleksandra Ivanova un anatolija 
Kuzņecova grāmatu “Smoļenskas–rīgas aktis. 13. gs.–14. gs. pirmā puse”.

Klinta Ločmele

izstāde “vērmaņdārzs: cilvēki un notikumi” 
latvijas nacionālajā bibliotēkā

2009. gads Latvijas vēsturē ierakstīts kā septiņu nozīmīgu valsts izglītības, 
kultūras un mākslas iestāžu 90. jubilejas gads. Latvijas valsts vēstures arhīvs, 
Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas universitāte, Latvijas Māksla akadēmija, 
Jāzepa vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Nacionālā opera un Latvijas 
Nacionālais teātris šo nozīmīgo gadskārtu atzīmēja ne vien individuāli, bet arī 
kopīgos pasākumos. rīgas svētku ietvaros visas minētās iestādes pagājušā gada 
22. augustā tikās vērienīgā pasākumā vērmaņdārzā – “Septiņas vēstules rīgai”. 

Šim senajam un krāšņajam rīgas parkam veltīta arī izstāde “vērmaņdārzs: 
cilvēki un notikumi”, ko 2009. gada 24. novembrī atklāja Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas izstāžu zālē. Izstādi veidojusi Latvijas Nacionāla bibliotēka sadarbībā 
ar Latvijas valsts vēstures arhīvu, taču ekspozīcijā izmatoti materiāli arī no citām 
“atmiņu institūcijām”, proti, no Latvijas akadēmiskās bibliotēkas un rīgas vēstures 
un kuģniecības muzeja. ekspozīcijas iekārtošanai finansiālu atbalstu sniedza valsts 
kultūrkapitāla fonds, SIa “zalktis”, SIa “Brigco” un SIa “Cenu klubs”.

atklājot izstādi, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors andris vilks savā 
uzrunā raksturoja vērmaņdārza īpašo lomu rīgas pilsētvidē un katra rīdzinieka 
dzīvē. Bibliotēkas Publicitātes nodaļas vadītāja anda Lamaša, uzrunājot kolēģus, 
sadarbības partnerus un visus klātesošos, uzsvēra, ka “vērmanes dārzam rīgas 
kultūrvēsturē vienmēr bijusi liela nozīme, ne tikai kā būtiskai pilsētas atpūtas 
vietai, bet arī kā kultūras centram”. Latvijas valsts vēstures arhīva dokumentu 
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izmantošanas un popularizēšanas daļas vadošā pētniece valda Kvaskova, kas kopā 
ar kolēģi Dr. hist. Pārslu Pētersoni bija veikusi vērmaņdārza vēstures materiālu 
apzināšanu un atlasi arhīva fondos, atzīmēja, ka izstādē aplūkojamie arhīva 
dokumenti par vērmaņdārza izveidošanu, kopšanu un izmantošanu ir tikai neliela 
daļa no bagātās arhīva kolekcijas par šo vēsturisko rīgas dārzu. Izstādes atklāšanas 
pasākumā runāja arī tagadējo parka apsaimniekotāju – aģentūras “rīgas dārzi 
un parki” galvenā speciāliste Marianna erdmane, atgādinot, ka parks nav tikai 
vēsturisks objekts, bet ik dienas kopjams un ik gadu papildināms vai atjaunojams.

vērmaņdārza izveide cieši saistīta ar rīgas priekšpilsētu apstādījumu komisijas 
darbību. Izstādē eksponēts šīs komisijas pārskats par privātpersonu ziedojumiem 
pilsētas dārzu un parku labiekārtošanai 1813. gadā. viens no senākajiem izstādē 
aplūkojamajiem dokumentiem ir rīgas tirgotāja Kristiāna heinriha vērmaņa 
(W�hrmann�hrmann) atraitnes annas Ģertrūdes vērmanes, dzimušas ebelas (Ebel), vēstule 
rīgas priekšpilsētu apstādījumu komisijai 1816. gada 25. oktobrī, kurā viņa raksta 
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par ieceri ierīkot parku savas ģimenes piemiņai un ziedot šim mērķim ievērojamu 
kapitālu. Interesanta vēstures liecība ir rīgas skolotāja Johana Frīdriha Baumaņa 
(Baumann) sacerētā vērmaņparka iesvētīšanas dziesma, veltīta annai Ģertrūdei 
vērmanei trešajos “umurkumura” svētkos vērmaņdārzā 1820. gada 6. septembrī. 

Izstādes apmeklētāji var iepazīties ar parka veidotāju daiļdārznieku Georga 
Kūfalta (Kuphaldt), andreja zeidaka (Seidack) un ainavu arhitekta Kārļa Barona 
apstādījumu plāniem, arhitektu G. Berči (Bertschy), P. Kampes (Campe), h. Gei-
genmillera (Geigenmüller), a. Šmēlinga (Schmeling) u. c. autoru parka ēku būvju un 
pārbūvju projektiem, skulptūru, pieminekļu un strūklaku metiem. apskatāmas arī 
1864. gadā zīmētās skices saules pulksteņa marmora postamentam vērmaņdārzā. 

vairāki izstādē redzamie dokumenti stāsta par kultūras pasākumiem 
vērmaņdārzā, par koncertiem, kā arī dažādiem saviesīgiem sarīkojumiem, kas šeit 
rīkoti vasarās un priecējuši gan rīdziniekus, gan pilsētas viesus. Piemēram, rīgas 
vācu dziedātāju biedrības “Liedertafel” lūgums rīgas priekšpilsētu apstādījumu 
komisijai atļaut rīkot dziesmu svētkus vērmaņdārzā 1860. gada 1. maijā un 
mākslinieku biedrības “radigars” lūgums rīgas pilsētas valdei atļaut uzstādīt 
skaļruņus pie Lielā vērmaņdārza estrādes biedrības rīkotās izstādes laikā 
informācijas un priekšlasījumu pārraidei 1933. gada 20. aprīlī. Plašu pārskatu 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas sadarbībā ar Latvijas valsts vēstures arhīvu veidotās 
izstādes “vērmaņdārzs: cilvēki un notikumi” atklāšana Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas izstāžu zālē. 2009. gada 24. novembris. 
L. Ieviņas foto.
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par dažādo parka ēku izmantošanu sniedz nomas un īres līgumi, sarakste dārza 
pārvaldītāju un izmantotāju starpā u.c. dokumenti.

vizuālu liecību par parka lomu pilsētas sabiedriskajā un kultūras dzīvē sniedz 
viļa rīdzinieka un citu fotogrāfu uzņēmumi, koncertu, izstāžu, parka kinoteātru 
un citu sarīkojumu afišas. Piemēram, Jāņa Plēpja 1935. gada plakāts mākslinieku 
apvienības “zaļā vārna” jubilejas izstādei vērmaņdārza paviljonā. Ikdienas 
vēstures pētniekiem interesants atradums būs restorānu “Lielais vērmaņa dārzs” 
un “Mazais vērmaņa dārzs” ēdienkartes, bet nogurušie izstādes apmeklētāji var 
atpūsties uz soliņa, kāds, iespējams, kādreiz atradies vērmaņdārzā.

Interesentiem, kurus izstāde rosinājusi uzzināt ko vairāk par vērmaņdārza 
vēsturi, varam ieteikt iepazīties ar žurnālā “Latvijas arhīvi” (2009. gada 3. numurs) 
publicēto Pārslas Pētersones rakstu “vērmaņa parka izveides atspoguļojums 
Priekšpilsētu apstādījumu komisijas fonda dokumentos. 1813–1879.” Ierosmi šā 
raksta tapšanai devis darbs pie Latvijas Nacionālajā bibliotēkā skatāmās izstādes 
sagatavošanas, respektīvi, dokumentu apzināšanas un atlases Latvijas valsts 
vēstures arhīvā. Izstāde apskatāma līdz 2010. gada 30. janvārim.

Valda Kvasova

Latvijas Nacionālās bibliotēkas sadarbībā ar Latvijas valsts vēstures arhīvu veidotās 
izstādes “vērmaņdārzs: cilvēki un notikumi” autori tās atklāšanā Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas izstāžu zālē. 2009. gada 24. novembris. 
L. Ieviņas foto.
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otrā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības maģistra studiju programma 

“dokumentu un arhīvu pārvaldība” 
latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātē

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

Laba dokumentu pārvaldība un pieejamība ne tikai arhīvos, bet arī privātajās, valsts 
un pašvaldību institūcijās ir demokrātijas principu – atbildīguma un caurredzamī-
bas – pamats. dokumenti un arhīvi ir informācijas vides sastāvdaļa, kas veido 
sabiedrības atmiņu un ir viens no informācijas sabiedrības, kā arī kultūras mantojuma 
stūrakmeņiem. Mūsdienu prasībām atbilstoša prakse ir inovatīvu informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju ieviešana dokumentu un arhīvu pārvaldībā, tādējādi 
no darbinieku zināšanām ir atkarīga arhīvu iekļaušana valsts vienotā informācijas 
sistēmā.

Latvijas universitātē ir sākusies uzņemšana jaunā profesionālā maģistra studiju 
programmā “dokumentu un arhīvu pārvaldība”. Studiju programma ir ieguvusi 
Latvijas republikas Izglītības un zinātnes ministrijas licenci. Tās realizāciju nodrošina 
Latvijas universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju 
nodaļa. Latvijas universitāte ir vienīgā, kas Latvijā piedāvā iespēju iegūt profesionālā 
maģistra grādu dokumentu un arhīvu pārvaldībā, kā arī profesijas standartam 
atbilstošu 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju “dokumentu sistēmu vadītājs” (kods: 
2431 08).

Studiju programmas mērķauditorija

Programmas mērķauditorija ir dokumentu un arhīvu pārvaldībā nodarbinātie: 
privāto, valsts un pašvaldību iestāžu un uzņēmumu dokumentu un arhīvu pārvaldības 
darbinieki, valsts arhīvu iestāžu uzraudzības darbinieki, kā arī valsts arhīvu 
dokumentu aprakstīšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas speciālisti.

Studijas tiek organizētas, lai piedāvātu humanitāro zinātņu, sociālo un cilvēkrīcības 
zinātņu, informācijas un komunikācijas zinātņu, komerczinību un administrēšanas, 
tiesību zinātņu tematiskās jomas bakalaura grāda, otrā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības vai tām pielīdzinātās augstākās izglītības ieguvējiem iespēju turpināt 
izglītību dokumentu un arhīvu pārvaldībā. Tomēr tas neizslēdz iespēju mācīties arī 
pretendentiem ar augstāko izglītību citās izglītības tematiskajās jomās.

Programma ir domāta arī interesentiem, kuri pašlaik nav informācijas un 
dokumentu pārvaldībā nodarbināti speciālisti, bet vēlas par tādiem būt. 
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Imatrikulācijas nosacījumi

Studiju programmas reflektanti ir Latvijas universitātes un citu valsts un ārvalstu 
augstskolu absolventi ar akadēmisko bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo 
(vai tām pielīdzināmu) augstāko izglītību. 

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

1) iepriekšējās augstākās izglītības kvantitatīvo rādītāju vērtējuma (vidējās atzīmes 
pamatstudiju priekšmetos un noslēguma darba atzīmes);

2) iestājpārrunām, lai noskaidrotu reflektanta iepriekšējās zināšanas par 
dokumentu un arhīvu pārvaldību, pieredzi dokumentu pārvaldībā vai arhīvu darbā, 
kā arī motivāciju studijām. Iestājpārrunas sastāv no:

a) studiju programmas profilam atbilstošas profesionālās pieredzes mutiska 
izklāsta (amata pienākumi un zināšanas saistībā ar studiju programmas tematisko 
profilu);

b) reflektanta motivācijas studijām pamatojuma mutiska izklāsta;
c) paredzamā pētniecības virziena pamatojuma mutiska izklāsta. Pētniecības 

virziena izklāstam ir šāda struktūra: potenciālā pētījuma temats; pētījuma aktualitāte; 
problēma, kuras risināšanai tiks veikts pētījums; pētījuma mērķi un uzdevumi; 
paredzamā pētījuma rezultāti.

reflektantiem ar praktisko pieredzi dokumentu pārvaldībā vai arhīvu darbā ir 
iespēja iegūt augstāku iestājpārbaudījuma vērtējumu.

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

Studiju programmas mērķi, uzdevumi un paredzamie rezultāti

Studiju programma “dokumentu un arhīvu pārvaldība” ir veidota, konsultējoties 
ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem, analizējot Lielbritānijas, Nīderlandes, aSv, 
Kanādas un austrālijas pieredzi līdzīgu programmu izstrādē.

Programma “dokumentu un arhīvu pārvaldība” ir balstīta uz informācijas un 
komunikācijas zinātnes, arhīvzinātnes un dokumentu pārvaldības teorētiskajiem 
un metodoloģiskajiem sasniegumiem, atspoguļojot to konceptuālo saturu, 
vēsturisko attīstību un mūsdienu tendences. Programmas mērķi ir: 1) nodrošināt 
kompetenci dokumentu un arhīvu pārvaldības sistēmu veidošanā atbilstoši Latvijas 
administratīvajai struktūrai un normatīvajai bāzei, kā arī starptautiskajai praksei; 
2) nodrošināt praktisko iemaņu apgūšanu dokumentu sistēmu pārvaldībā 5. līmeņa 
profesionālās kvalifikācijas (dokumentu sistēmu vadītājs) iegūšanai; 3) nodrošināt 
un attīstīt teorētisko zināšanu bāzi informācijas zinātnē, dokumentoloģijā un 
arhīvzinātnē arhīvu un dokumentu sistēmu, kā arī informācijas procesu vērtēšanai 
un izpētei Latvijā. 

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, studiju programmas realizācijas gaitā ir paredzēts 
veikt tādus uzdevumus kā, piemēram: 1) nodrošinot studiju procesu dokumentu 
un arhīvu pārvaldībā, iesaistīt augsta līmeņa Latvijas un ārzemju mācībspēkus 



158 arhīvu dzīve

programmas kursu docēšanā; 2) organizēt profesionālās kvalifikācijas līmenim 
atbilstošu praksi valsts arhīvu sistēmas iestādēs; 3) organizēt valsts arhīvu sistēmas un 
valsts iestāžu darbinieku tālākizglītību saskaņā ar noslēgtajiem sadarbības līgumiem; 
4) veikt fundamentālos un lietišķos pētījumus dokumentu pārvaldībā, arhīvzinātnē, 
komunikācijas zinātnē un informācijas zinātnē.

Iesaistoties studiju programmā, tiek apgūtas dokumentu sistēmu vadītājam 
nepieciešamās teorētiskās zināšanas atbilstoši profesionālās augstākās izglītības 
maģistra studiju līmenim, iegūtas dokumentu sistēmu vadītājam nepieciešamās 
praktiskās iemaņas atbilstoši profesijas standarta prasībām, tiek nodrošināta iespēja 
paaugstināt kvalifikācijas līmeni dokumentu un arhīvu pārvaldībā strādājošajiem, 
kā arī iespēja apgūt un ieviest labāko starptautisko pieredzi dokumentu sistēmu 
pārvaldībā Latvijā.

Studiju programmas atbilstība šā brīža situācijai Latvijā

valsts interesēs ir panākt augstas kvalifikācijas speciālistu iesaistīšanu nozares 
darba tirgū. viens no svarīgākajiem kvalifikācijas radītājiem ir personāla izglītības 
līmenis. 2009. gada pirmajā pusē ir veiktas intervijas ar potenciālajiem darba devējiem 
un dokumentu pārvaldības pakalpojumu tirgus līderiem. darba devēju pārstāvji 
apstiprina, ka viņiem ir nepieciešamība pēc kvalificētiem dokumentu (tai skaitā arī 
elektronisko dokumentu) pārvaldības speciālistiem. 

Lu Sociālo zinātņu fakultātes ēka. 2009. gads. T. Grīnberga foto.
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Par speciālistu izglītības un kvalifikācijas problēmām liecina situācija Latvijas 
valsts un pašvaldību iestādēs. valsts arhīvu uzraudzībā atrodas aptuveni 4000 
valsts un pašvaldību iestāžu, to skaitā valsts un pašvaldību aģentūras, sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrības. Saskaņā ar arhīvu inspekcijas datiem, 
nevienam no minēto iestāžu un uzņēmumu dokumentu pārvaldības speciālistiem nav 
profesionālās izglītības nozarē. Sakarā ar Latvijas ekonomisko situāciju ir iesniegti 
valdības priekšlikumi par valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju (likvidēšanu, 
apvienošanu). Tas nozīmē, ka tuvāko 2–3 gadu laikā būs jāveic ārkārtas pasākumi 
šo iestāžu dokumentu vērtības ekspertīzei un sakārtošanai, kuru realizēšanai būs 
nepieciešami kvalificēti speciālisti.

Izglītības problēmas atspoguļo statistika arī par valsts arhīvu sistēmu. vispārējo 
izglītības līmeni Latvijas valsts arhīvu sistēmas darbiniekiem 2009. gada martā var 
raksturot šādi: no 605 sistēmā strādājošajiem tikai 303 jeb 50% ir augstākā izglītība; no 
tiem pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ir 18, maģistra grāds – 36, doktora 
grāds – 7 darbiniekiem. Lielākajai daļai – 266 jeb 44% strādājošo ir tikai bakalaura 
grāds, piecgadīgā otrā līmeņa vai līdz 1991. gadam iegūta augstākā izglītība. 38 
darbinieki turpina bakalaura vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
studijas, 19 darbinieku – studijas maģistrantūrā un 5 – doktorantūrā.

valsts interesēs ir arī fundamentālie un lietišķie pētījumi dokumentu pārvaldībā. 
Pašlaik šajā jomā notiek tikai metodiskais darbs, ko veic valsts arhīvu ģenerāldirekcija 
un valsts arhīvi. Šādu darbu nevar sekmīgi veikt bez zinātnisko pētījumu atbalsta. 
Iegūtais profesionālā maģistra grāds dokumentu un arhīvu pārvaldībā apliecina 
maģistra spējas patstāvīgi izveidot un administrēt starptautiskajai un nacionālajai 
normatīvajai bāzei atbilstošas, kvalitatīvas dokumentu sistēmas, kā arī veikt pētījumus 
dokumentu pārvaldībā, komunikācijas zinātnē un informācijas zinātnē.

Studiju programmas saturs

Studiju programmas saturs ir veidots atbilstoši Latvijas republikas Izglītības 
likumam, augstskolu likumam, augstākās izglītības likumam un Ministru kabineta 
noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu.

Programmas izpilde paredzēta divos gados (četros semestros) pilna laika klātienes 
studijās. Četru semestru laikā studenti apgūst teorētisko studiju programmu, veic 
profesionālo praksi un izstrādā maģistra darbu. Trešais semestris pilnībā atvēlēts 
profesionālajai praksei, bet ceturtais semestris – maģistra darba izstrādei.

Programmas kursi ir grupēti divās daļās.
Obligātajā daļā (A daļā) maģistranti apgūst jaunākos sasniegumus nozares teorijā 

un praksē, arhīvu un dokumentu sistēmu pētniecību un pārvaldību, kā arī saskarsmes 
jautājumus. Kopā obligātajā daļā (A daļā) jāiegūst 66 kredītpunkti (t.sk. 20 kredītpunkti par 
maģistra darbu un 26 kredītpunkti par profesionālo praksi).

Ierobežotās izvēles daļā (B daļā) maģistranti var izvēlēties studēt kursus divos 
tematiskajos moduļos: 1) informācijas tehnoloģijas un pieejamība; 2)  vadībzinību 
teorija un metodes dokumentu un arhīvu pārvaldībā. Kopā ierobežotās izvēles daļā (B 
daļā) jāiegūst 14 kredītpunkti (ne mazāk par 6 kredītpunktiem katrā tematiskajā modulī).

Lai izlīdzinātu zināšanu bāzi studējošajiem, kuru iepriekš iegūtā izglītība nav 
humanitāro zinātņu, sociālo un cilvēkrīcības zinātņu, informācijas un komunikācijas 
zinātņu, komerczinību un administrēšanas vai tiesību zinātņu tematiskajā jomā, B 
daļā tiek piedāvāts kurss “dokumentu sistēma” (4 kredītpunkti).
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Būtiska 5. kvalifikācijas līmeņa profesionālo prasmju un zināšanu apguvē 
ir profesionālā prakse. Prakses norisē programma paredz: 1) ievadsemināru; 
2) prakses uzdevumu realizēšanu iestāžu, uzņēmumu arhīvu un dokumentu 
pārvaldības struktūrvienībās; 3) prakses analītiskā pētījuma veikšanu; 4) prakses 
nobeiguma prezentācijas izstrādi. Profesionālajai praksei ir divas daļas: prakse 
dokumentu pārvaldībā un prakse arhīvu pārvaldībā. Prakse dokumentu pārvaldībā 
paredz tādus uzdevumus kā organizācijas dokumentu sistēmas vai kādas no 
tās sastāvdaļām izstrāde un ieviešana, dokumentu sistēmas audits, dokumentu 
pārvaldības reglamentējošo dokumentu un instrumentu izstrāde u.c. Prakse arhīvu 
pārvaldībā nosaka tādus uzdevumus kā iepazīšanās ar dokumentu komplektēšanas, 
saglabāšanas, uzskaites un izmantošanas organizāciju, arhīva krājuma vai tā daļas 
aprakstīšana, piekļuves nodrošināšana iestādes vai arhīva dokumentiem u.c. Prakses 
pētījumu veic, padziļināti analizējot vai vērtējot kādu ar dokumentu vai arhīvu 
pārvaldību saistītu jautājumu. Prakses nobeiguma seminārā tiek prezentēti prakses 
gaitā veiktie uzdevumi un to rezultāti, kā arī prakses pētījuma mērķi, uzdevumi un 
novitāte. Praksi nodrošina valsts arhīvu sistēmas iestādes (valsts arhīvi, Centrālā 
mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorija). Ja tiek nodrošināta 
prakses uzdevumu izpilde, dokumentu un arhīvu pārvaldībā nodarbinātie praksi var 
veikt savā darbavietā, saskaņojot ar prakses vadītāju. Prakses apjoms obligātajā daļā (A 
daļā) ir 26 kredītpunkti.

Obligātās daļas (a daļas) sastāvdaļa ir maģistra darbs. darba tematu studenti 
izvēlas pirmajā semestrī, saskaņo ar darba vadītāju, iesniedz pieteikumu Informācijas 
un bibliotēku studiju nodaļā un pēc apstiprināšanas nodaļas sēdē uzsāk tā realizāciju. 
darba vadītājs ir programmas docētājs. Par maģistra darba sekmīgu aizstāvēšanu 
students saņem 20 kredītpunktus. atskaitīšanās par maģistra darba izstrādes 
gaitu (empīriskā pētījuma panākumi, konceptuālās atziņas arhīvu un dokumentu 
pārvaldībā) notiek maģistrantu lasījumos studiju pēdējā semestrī. aizstāvēšana 
notiek dokumentu un arhīvu pārvaldības profesionālā maģistra gala pārbaudījumu 
komisijas sēdē pēdējā semestra noslēgumā.

Pilna laika klātienē studijas notiek divas reizes nedēļā (piektdienās un sestdienās) 
no 9.00 līdz 18.00, plānojot 20 kontaktstundas un 20 stundas patstāvīgām studijām 
nedēļā (šāda proporcija ir paredzēta augstskolu likumā, nosakot pilna laika 
studijās ne mazāk kā 40 akadēmiskās stundas nedēļā, no kurām līdz 50% stundu ir 
kontaktstundas).

Profesionālā maģistra grādu dokumentu un arhīvu pārvaldībā, kā arī profesijas 
standartam atbilstošu 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju “dokumentu sistēmu 
vadītājs” studējošais iegūst, ja sekmīgi ir apgūti obligātās daļas (a daļas) un ierobežotās 
izvēles daļas (B daļas) priekšmeti (noslēguma pārbaudījumu vērtējums nav zemāks 
par 4 “gandrīz viduvēji”), sekmīgi aizstāvēta profesionālā prakse un maģistra darbs.

Studiju programmas realizācijā iesaistītās struktūrvienības un mācībspēki

Studiju programmas realizācijā ir iesaistīti Latvijas universitātes Sociālo zinātņu 
fakultātes, ekonomikas un vadības fakultātes, kā arī daugavpils universitātes 
pasniedzēji. atsevišķus kursus docē un praktisko iemaņu apguvi (prakses norisi) 
nodrošina kvalificēti arhīvu un dokumentu sistēmu vadības speciālisti no tādām 
iestādēm kā Latvijas valsts arhīvu ģenerāldirekcija, Latvijas valsts vēstures arhīvs, 
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Latvijas valsts arhīvs, Centrālā mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas 
laboratorija, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas republikas Ārlietu ministrija.

Programmas akadēmisko personālu veido Lu SzF Informācijas un bibliotēku 
studiju nodaļas, Politikas studiju nodaļas, Lu ekonomikas un vadības fakultātes 
Publiskās pārvaldes katedras, Grāmatvedības un audita katedras, vadībzinību 
katedras un ekonomikas informātikas katedras mācībspēki, kā arī blakusdarba 
pasniedzēji. Mācībspēku sastāvā ir 2 profesori, 2 asociētie profesori, 6 docenti, 
2 pasniedzēji ar doktora grādu, 5 pasniedzēji ar maģistra grādu. 

Studiju procesu nodrošina Latvijā pazīstami informācijas zinātnes, arhīvu 
zinātnes un vadībzinību speciālisti, kā arī augsta līmeņa profesionāļi – profesors 
aleksandrs Ivanovs, profesore Inta Brūna, asociētais profesors uldis rozevskis, 
asociētais profesors viesturs zanders, docente Baiba holma, docents Sandis Babris, 
docente Iveta reinholde, pasniedzēja Dr. Baiba Mūze, pasniedzējs Dr. valdis rūsiņš, 
pasniedzēja Māra Sprūdža, pasniedzēja Gunta Strade, pasniedzējs Gatis Karlsons. 
Programmā paredzēts iesaistīt vieslektorus no Starptautiskās arhīvu padomes, 
ārzemju augstskolām un organizācijām, kuras darbojas dokumentu pārvaldības 
jomā.

Programmas direktore ir Lu SzF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas 
docente Dr. philol. Līga Krūmiņa.

Programmas absolventu darba iespējas

dokumentu sistēmu vadītājs strādā visu veidu publiskajās un privātajās 
organizācijās vai sniedz tām konsultācijas, nosaka organizāciju dokumentēšanas 
un dokumentu pārvaldības vajadzības valsts un sabiedrības interesēs. viņš vada 
dokumentu pārvaldības sistēmu veidošanu (veic dokumentu un dokumentu 
pārvaldības sistēmu auditus, darbības kontroli), kā arī nodrošina dokumentēšanas 
un dokumentu sistēmu atbilstību normatīvajiem aktiem un organizācijas vajadzībām. 
dokumentu un arhīvu pārvaldības speciālists plāno un vada darbu atbilstoši 
konkrētās institūcijas mērķiem, saskaņā ar Latvijas republikas un starptautiskajiem 
normatīvajiem aktiem, tiešā organizācijas vadības pakļautībā un sadarbībā ar citu 
struktūrvienību vadītājiem.

Studiju programmas izmaksas un kreditēšanas iespējas

Studiju vietu skaits programmā ir 25 vietas par personīgo finansējumu. Studiju 
maksa ir 2400 LvL par programmu (1200 LvL gadā).

Studējošajiem ir iespējas iegūt komercbanku piedāvāto studiju vai studējošā 
kredītu, kura atmaksa ir veicama 5 vai 10 gadu laikā no studiju beigšanas datuma 
(kredīta atmaksa ir jāuzsāk ar 12. mēnesi pēc studiju beigšanas). Sīkāka informācija 
par studējošo kreditēšanu licencētas studiju programmas gadījumā kādā no 
komercbankām ir pieejama: http://www.swedbank.lv/pakalp/pr_3_1_9.php 

uzņemšana programmā sākusies 2010. gada janvārī. Tālrunis uzziņām: 67140022 
(dekanāts). Papildu informācija: programmas direktore Līga Krūmiņa (Lomonosova 
ielā 1a, 400. telpa); e-pasts: Liga.Krumina@lu.lv; tālr.: 29502164.

Līga Krūmiņa




