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RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES  

CV DATU BĀZES IZVEIDE UN 

ATTĪSTĪBA 

Nora Jansone-Ratinika, Pedagoģiskās izaugsmes centra direktore,  

Dace Jasmane, Personāla departamenta direktore 

Uldis Doniņš, Galvenais informācijas sistēmu arhitekts 

 

31.05.2017., Rīga 
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CV datu bāzes izveides mērķis: 

Centralizēta viegli pieejama un izmantojama docētāju CV datu bāze  

Standartizēti CV 

Regulāri atjaunojami/papildināmi 

Nav nepieciešami uzturēt papīra veidā 

 



3 

Kādēļ izvēlējāmies Europass Curriculum Vitae: 

Dokuments prasmju un kvalifikācijas 

aprakstīšanai strukturētā un 

saprotamā veidā 

Skaidri un vienkārši saprotams 

Eiropā 

LR normatīvo aktu prasība 
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Europass Curriculum Vitae  
veidne/paraugs: 
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1. posms – CV sagataves (parauga) un datubāzes izveide 

2. posms – CV pārvaldības jautājumi un papildināšana ar sistēmās 

esošajiem datiem 

3. posms – pilnvērtīga CV izveide no informācijas sistēmās esošajiem un 

manuāli pievienotiem datiem 

 

Pāreja ikdienas darba un uzturēšanas fāzē 

 

 

Projekta realizēšanas posmi 
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CV datubāzes projekta virzība 
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CV mācību laika līnija 
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CV datu bāze 

»Darbs ar CV – izveide un papildināšana 

»Datu glabāšana, t.sk. versiju uzturēšana 

»Darba plūsmas CV izskatīšanai 

Datu avotu sistēmas 

»Automātiskai CV sadaļu aizpildīšanai ar datiem 

Europass tiešsaistes redaktors 

»Manuāla CV pārbaude un papildināšana 

 

CV datu bāzes komponentes 
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CV izveides un atjaunošanas 
tehniskais process 

Docētāju portāls: 

CV datu bāze 

Europass CV 

tiešsaistes redaktors 

Personāla vadības 

informācijas sistēma 
Personas dati 

Darba pieredze 

Valodu prasmes 

Studējošo informācijas 

sistēma 
Vadītās studiju programmas 

Vadītie studiju kursi 

Docētie studiju kursi 

ALEPH kopkatalogs 
Publikācijas 

Patenti 
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1. Lietotājs iniciē CV izveidi vai atjaunošanu 

2. Sistēma automātiski apkopo pieejamos datus 

3. Sagatavotie dati tiek atvērti Europass tiešsaistes redaktorā 

4. Lietotājs pārbauda un papildina CV 

5. Sagatavotais CV tiek pievienots CV datu bāzē 



11 

CV veidnes pielāgošana akadēmiskā personāla plašajam 

profesionālajam spektram 

Akadēmiskā personāla motivācijas veicināšana – investēt laiku un darbu 

Liels komplekss datu apjoms paralēli latviešu un angļu valodā 

Optimizēt un efektivizēt datu atspoguļošanas procesu un to kvalitāti 

Tehnisko risinājumu savietošana ar RSU un Europass sistēmu 

 

SECINĀJUMI I
  

IZAICINĀJUMI 
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Akadēmiskā personāla automatizēta, unificēta CV izveide, 

aktualizēšana un uzglabāšana 

Centralizēti, sinhronizējami aktuālie dati – kvalitāte, pārvaldība 

Optimizēts apkopošanas process (pašnovērtējuma ziņojumi, 

licencēšana, akreditācija, akadēmiskā personāla vēlēšanas, dalība 

projektos, dati reitingiem u.c.) 

Datu avots diferencētai analītikai 

 

 

SECINĀJUMI II  IEGUVUMI 
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ESAM GANDARĪTI DALĪTIES PIEREDZĒ! 
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Pārmaiņu vadība 


