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1. Studiju virziena raksturojums 
Studiju virziens „Mākslas” akreditēts līdz 2019. g.25.jūnijam, virziena akreditācija notika 

2013. gada 25. jūnijā (lēmums nr. 234; izsniegta pirmā studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 
229, 26. 08. 2013.).  

 
Izmaiņas virzienā „Mākslas” pārskata periodā: 
1) 2017./2018.studiju gadā notika uzņemšana akadēmiskā bakalaura studiju programmā 

„Aktiermāksla” (43212), (2017. gada 26. jūlija licencēšanas komisijas lēmums 
Nr. 43-L);  

2) 2017.10.25.Licencēta jauna studiju programma „Jaunie mediji un audiovizuālā 
māksla” (45213), kas iekļauta akreditētajā mākslas studiju virzienā un ir licencēta 
līdz studiju virziena akreditācijas termiņa beigām. 2019.06.25. 

Studiju virziena raksturojums par 2017./2018.studiju gadu izstrādāts, pamatojoties Liepājas 
Universitātes noteiktajos dokumentos, augstākās izglītības profesionālās bakalaura studiju 
programmas „Dizains”, augstākās izglītības akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Jauno 
mediju māksla”, akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Aktiermāksla”, augstākās 
profesionālās izglītības maģistra programmas „Māksla”, augstākās izglītības akadēmiskās 
maģistra studiju programmas „Jauno mediju māksla” doktora studiju programmas „Jauno mediju 
māksla” pašnovērtējumos iekļautajos materiālos. 

1.1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar augstskolas vai 
koledžas kopējo attīstības stratēģiju 

Mākslas studiju virzienā īstenotās studiju programmas pārskata periodā ir īstenotas 
kopsakarā ar Liepājas Universitātes misiju būt par Liepājas un Kurzemes izglītības, zinātnes, 
inovāciju un kultūras attīstības veicinātāju, kas nodrošina konkurētspējīgas, reģiona attīstībai 
nepieciešamas, valstiski un starptautiski nozīmīgas studijas, īsteno ar studijām saistītu, 
valstiski un starptautiski atzītu pētniecību un sekmē sabiedrības ilgtspējīgu attīstību1.  

Studiju virziena „Mākslas” programmas īsteno LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu 
fakultāte (HMZF). Studiju virziena attīstības stratēģija ir saskaņota ar HMZF un LiepU 
stratēģiskās plānošanas dokumentiem:  

- Liepājas Universitātes attīstības stratēģija 2016.–2020. gadam2; 
- Zinātniskās institūcijas „Liepājas Universitāte” zinātniskās darbības stratēģija 

2015.–2020. gadam3  
Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes stratēģijas mērķis ir nodrošināt studējošajiem 

iespēju iegūt kvalitatīvu akadēmisko un augstāko profesionālo izglītību humanitārajās 
zinātnēs un mākslā, kā arī ar šīm jomām saistītās starpdisciplinārās studiju programmās, 
attīstīt zinātniski pētniecisko, radošo un inovatīvo darbību humanitārajās zinātnēs un mākslā4, 
kas arī tika īstenots. Pārskata periodā HMZF ir nostiprināta fakultātes studiju virziena 
attīstības vīzija un veikti atsevišķi uzlabojumi. Programmu pārveides pamatmērķis – izveidot 
optimālu mākslas studiju modeli, saglabājot programmu specializācijas spektru atbilstoši 
darba tirgus prasībām un jaunākajām tendencēm Latvijas un Eiropas augstākās izglītības 
telpā; uzlabot programmu kvalitāti un palielināt studentu skaitu. Nākotnes inovāciju kontekstā 
STEM jomās tiek integrēta arī māksla un dizains (STEM + Art = STEAM), kam atbilst LiepU 
specializācijas virziens mākslas jomā. 

 

                                                           
1 https://www.liepu.lv/lv/147/par-mums 
2 https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_attistibas%20strategija%202016-
2020_ar%2005_06_2017__IZM%20apstiprinajumu.pdf 
3 https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU%20Zinatniskas%20darbibas%20strategija_2015_2020.pdf 
4 http://www.liepu.lv/uploads/files/HMZF%20pasnovertejuma%20zinojums%20par%202011._2012.st.gadu.pdf 



 
 

5 
 

1.2.Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kopa, tās attīstības pamatprincipi, 
perspektīvais novērtējums no Latvijas attīstības plānošanas dokumentos noteikto valsts 
attīstības prioritāšu viedokļa 

Studiju virziena „Mākslas” programmu attīstība un darbība saskaņota gan ar Kurzemes 
reģiona ilgtspējīgas attīstības plānošanas dokumentiem5, gan ar „Liepājas pilsētas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam6”, kurā Liepāja ir atzīmēta kā izglītības, zinātnes un 
pētniecības centrs, kā arī kultūras un radošuma centrs, kas cieši saistīts ar radošo industriju 
attīstību. Programmu īstenošana ir ciešā kopsakarā ar „Latvijas Nacionālais attīstības plānu 
2014. – 2020. gadam7”, kurā viens no prioritāriem virzieniem ir akcentēts - attīstīta 
pētniecība, inovācija un augstākā izglītība. Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas 
pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam8 tiek akcentēts attīstīts zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju 
jomas cilvēkkapitāls, veicināta Latvijas zinātnes starptautiskā konkurētspēja, modernizēts un 
integrēts pētniecības un izglītības sektors. Savukārt „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 
20309” īpaša nozīme tiek vērsta uz studiju starpdisciplinaritāti un radošuma izglītības 
koncepciju, kas ir gan kā specifisku kompetenču un kvalifikācijas uzkrāšana, gan arī kritiskās 
domāšanas, jaunrades un sadarbības iemaņu, kopumā – cilvēka talantu, emocionālās un 
sociālās inteliģences attīstība.  

LiepU „Mākslu” virziena „Jauno mediju mākslas”, „Aktiermākslas” un „Dizaina” studiju 
programmas atbilst Latvijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām stratēģijas 
nostādnēm, jo tās ir gan starpdisciplināras, gan radošumā un inovācijās balstītas. 

 Virziena „Mākslas” programmas atbilst Viedās specializācijas stratēģijas 4. prioritātei 
„Modernas un mūsdienu prasībām atbilstošas IKT sistēmas attīstība privātajā un valsts 
sektorā”. Īpaši atzīmējama jauno mediju nozīme, veidojot digitālā satura resursus un palīdzot 
attīstīt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un citu nozaru kopdarbību. Tādējādi 
mākslas nozares pārstāvji sniedz savu ieguldījumu Viedās specializācijas stratēģijā noteikto 
mērķu sasniegšanā.  

Bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas „Jauno mediju māksla”, profesionālā 
bakalaura studiju programma „Dizains” sava starpdisciplinārā satura dēļ (saikne ar IT jomu) 
iekļaujas STEM programmu klāstā. Tautsaimniecības sektoru straujo izaugsmi, kur paredzēta 
LiepU STEM specializācija, apliecina vairāki pētījumi un tendences. Piemēram, pasaulē 
jauno mediju izglītība un ar to saistītās radošās industrijas attīstās ļoti strauji un tiek uzskatītas 
par vienu no perspektīvajām ekonomikas nozarēm. Eiropas ekonomikas krīzes laikā, kad 
samazinājās virkne klasisko nozaru, radošajās industrijās turpinājās strauja izaugsme.  

Tāpat arī studiju programma „Dizains” ir resurss ekonomikas attīstībai, uzlabojot 
uzņēmumu preces, pakalpojumus un pašu organizāciju procesus kopumā. Lai pievienotu 
vērtību šodienas globālajā ekonomikā, dizaina izglītībai jābūt sakņotai pētniecībā, balstītai 
praksē, inovatīvai, saistītai ar moderno tehnoloģiju attīstību, studentiem jābūt starptautiski 
orientētiem savā izglītībā un ievirzē, jāpievēršas karjerai starptautiski orientētā profesijā.  

                                                           
5 Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam 
http://www.kurzemesregions.lv/userfiles/files/Kurzeme%202030.pdf 
6 Liepājas pilsētas ilgtspējīga attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. https://www.liepaja.lv/dokumenti/liepajas-
pilsetas-ilgtspejiga-attistibas-strategija-lidz-2030-gadam/ 
7 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. Gadam. https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-
files/20121220_NAP2020%20apstiprinats%20Saeima_4.pdf 
8 Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam 
http://www.izm.gov.lv/images/zinatne/ZTAIP_2014-2020.pdf 
9 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. Gadam. https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-
files/Latvija_2030_7.pdf 
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Mākslas studiju virziena īstenošana, veiktās izmaiņas pārskata periodā sasaucas ar 
Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam10 minēto rīcības virzību: pieaugot 
globālajai konkurencei augstākajā izglītībā un zinātnē un vienlaikus samazinoties 
potenciālajam studējošo skaitam Latvijā, aktualizējas nepieciešamība izveidot elastīgu 
augstākās izglītības sistēmu, kas ir starptautiski atvērta, plaši pieejama, kvalitatīva, t.i., tāda, 
kas spēj apmierināt pieprasījumu pēc atbilstošas kvalifikācijas speciālistiem saskaņā ar 
Latvijas tautsaimniecības attīstības vajadzībām un globālā izglītības tirgus tendencēm un 
vienlaikus veicina indivīda personības izaugsmi un sabiedrības attīstību.  

Studiju virzienā „Mākslas” Liepājas Universitātē tiek īstenotas visu līmeņu studiju 
programmas: bakalaura, maģistra, doktora studijas. Virzienā “Mākslas” īstenotās studiju 
programmas atklātas 1. tabulā (tabulā iekrāsotas studiju programmas, kurās pārskata periodā 
veiktas izmaiņas). 

1. tabula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                           
10 Par Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam apstiprināšanu 
https://likumi.lv/doc.php?id=266406 
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Studiju virziens „Mākslas” 
Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 319, 02.02.2015. Studiju virziens akreditēts 2013.gada 26.jūnijā, lēmums nr.234(izsniegta pirmā studiju virziena 
akreditācijas lapa Nr. 229, 26.08.2013.); 2014.gada 5.novembra lēmums Nr.334 (izsniegta studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 319, 02.02.2015.).Studiju 
virziens akreditēts līdz 2019.gada 25.jūnijam. Pielikums studiju virziena akreditācijas lapai Nr. 319: Studiju virzienā „Mākslas” īstenojamo studiju programmu 
uzskaitījums 
Nr. 
P.k. 

Studiju programmas 

nosaukums kods apjoms  īstenošanas ilgums, veids un 
forma 

īstenošanas vieta prasības, uzsākot 
studijas 

piešķiramais grāds/ 
profesionālā kvalifikācija 

1. Dizains 42214 160 4 gadi pilna laika klātienes 
studijas,  
4 gadi un 6 mēneši nepilna 
laika neklātienes studijas 

Liepāja vidējā izglītība Profesionālais bakalaura grāds 
mākslā/ datordizainers; vai interjera 
dizainers; vai produktu dizainers; vai 
mākslas fotogrāfs 
 

2. Aktiermāksla 43212 160 4 gadi pilna laika klātienes 
studijas 

Liepāja vidējā izglītība Humanitāro zinātņu grāds 
mākslās/dramatiskā teātra aktieris 

3. Jauno mediju 
māksla 

43213 120 3 gadi pilna laika klātienes 
studijas 

Liepāja vidējā izglītība Humanitāro zinātņu bakalaura grāds 
mākslā  

4. „Jauno mediju 
māksla”  

45213 80 
 

(88*) 

2 gadi pilna laika klātienes 
studijas 

Liepāja humanitāro vai 
sociālo zinātņu 
bakalaura grāds vai 
2.līmeņa profesionālā 
augstākā izglītība 
humanitārajās 
zinātnēs vai izglītības 
zinātnēs, vai 
informācijas 
tehnoloģiju zinātnēs, 
vai datorzinātnēs 

Humanitāro zinātņu maģistrs mākslā 
 

5. Māksla 47211 60 
 

1 gads un seši mēneši pilna 
laika klātienes studijas,  
2 gadi nepilna laika 
neklātienes studijas 

Liepāja augstākā profesionālā 
izglītība mākslas 
jomā vai bakalaura 
grāds mākslā  

Profesionālais maģistra grāds mākslā 
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* Studiju programmas „Jaunie mediju māksla” apjoms ir 88 kredītpunkti ar valsts valodas apguvi, īstenojot studiju programmu angļu valodā

 
6. Jauno mediju 

māksla 
51213 120 3 gadi pilna laika klātienes 

studijas 
Liepāja Maģistra grāds 

mākslā vai 
humanitārajās 
zinātnēs. 
Maģistra grāds 
socioloģijā, 
komunikācijas un 
informācijas zinātnēs, 
datorzinātnē, fizikā. 
Maģistra programmas 
rezultātiem atbilstoša 
profesionāla pieredze 
jauno mediju mākslas 
jomā (novērtējumu 
veic ekspertu 
komisija). 

Mākslas zinātņu doktora zinātniskais 
grāds 
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Virziena „Mākslas” programmas pilnveidotas, reaģējot uz dinamiskajām pārmaiņām 
ekonomiskajā situācijā un darba tirgū, izvērtējot šī virziena programmu piedāvājumu Latvijas 
augstākajā izglītībā. Saskaņā ar Latvijas izglītības sistēmas piesaisti Eiropas kvalifikāciju 
ietvarstruktūrai, mūžizglītībai un Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju 
ietvarstruktūrai „Eiropa 2020”11 mākslas studiju īstenošanā ir pilnveidots programmu saturs 
un studiju kursu programmas; 

2017./2018. studiju gadā notikusi virziena „Mākslas” paplašināšana:  
 2017./2018. st. g. uzņemšana notika jaunizveidotajā studiju programmā 

„Aktiermāksla”; 
 Studiju programma „Aktiermāksla” pārskata periodā tika īstenota saskaņā ar 

Akreditācijas komisijā apstiprinātajiem dokumentiem un noslēgtajiem 
sadarbības līgumiem.  

 2017.10.25.Licencēta jauna studiju programma „Jaunie mediji un 
audiovizuālā māksla” (45213), kas iekļauta akreditētajā mākslas studiju 
virzienā un ir licencēta līdz studiju virziena akreditācijas termiņa beigām. 
2019.06.25 

 Studiju programma „Jaunie mediji un audiovizuālā māksla” izstrādāta 
sadarbībā ar RISEBA saskaņā ar Akreditācijas komisijā apstiprinātajiem 
dokumentiem un noslēgtajiem sadarbības līgumiem.  

 
1.3. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam, 
darba devēju aptaujas rezultāti 

Darba devēju viedoklis pārskata periodā izzināts, sagatavojot ikgadējos studiju 
programmu īstenošanas plānus 2017./2018. studiju gadam, kā arī, izvērtējot profesionālās 
bakalaura studiju programmas „Dizains” prakses norisi, darba devēju sniegto raksturojumu un 
prakses rezultātus.  

Prakses uzdevumi tiek saskaņoti ar potenciālajiem darba devējiem, pievienojot tos 
Sadarbības līgumam (pieejami HMZF dekanātā). Prakses organizācija un izvērtējums balstīts 
šādos dokumentos:  

1) darba devēju apmierinātības mērīšanas sistēma12;  
2) sistēma prakšu organizēšanai un prakšu vietu novērtēšanai13; 
3) prakses izvērtējuma anketa, kurā iekļauta informācijas apzināšana un tās turpmākā 

analīze par studentu un studiju programmu; 
4) studiju rezultātu izvērtējuma anketa, kuru aizpilda potenciālais darba devējs – valsts 

pārbaudījumu priekšsēdētājs.  
Studiju rezultātu izvērtējuma anketā atklājas darba devēju viedoklis: 
 Studējošie gala/valsts pārbaudījumu laikā tiek raksturoti kā zinoši un radoši, droši 

jūtas izvēlētajā pētniecības tēmā, izprot tēmu Latvijas un pasaules kontekstā; 
 Pamatā studiju rezultāti tiek vērtēti pozitīvi, atzīstot, ka var redzēt pārdomātus un 

inovatīvus rezultātus mākslā un dizainā; 
 Ir pārliecība, ka studējošie veiksmīgi iekļausies darba tirgū; 
 Paralēli praktiskā rezultāta izstrādei mākslā un dizainā visi absolventi tika veikuši arī 

teorētiskās izpētes darbus; 
 Lai virzītu savas karjeras izaugsmi profesionālajā vai akadēmiskajā darbā, iegūtās 

zināšanas, prasmes un kompetences ir pietiekamas; 
 Studentiem ir jāuzlabo latviešu valodas rakstīšanas prasmes, to apliecina teorētiski 

izstrādātie materiāli; 
                                                           
11 http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Muzizglitiba/Latvijas-zinojums-par-izglitibas-sistemas-piesaisti-EKI.pdf 
12 http://kvs.liepu.lv/procedura.php?p=44 
13 http://kvs.liepu.lv/procedura.php?p=4 
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 Studiju programmu attīstībai nozīmīgs aspekts ir ciešākai sasaistei ar profesionālo 
vidi, nemitīgi pilnveidojot materiāli tehnisko nodrošinājumu.  

Prakses izvērtējuma anketu apkopojumā iekļauti viedokļi no dažādām 
institūcijām/organizācijām/iestādēm: SIA „Kurzemes Vārds”, SIA „Sense Media", SIA „US 
HOLDING”, pašvaldības izglītības iestāde, Liepājas Bērnu un Jaunatnes centrs,  IK „Liepājas 
baleta un deju studija”, Tukuma TIC, SIA „Rietumu Radio”, SIA „ARHIJAZZ", IK 
„GHARA", SIA „PURE Academy", SIA „Polkachev”, Latvijas Kāzu fotogrāfu Asociācija, 
I/U „Gārdumiņš", SIA „Meža Apsaimniekotājs”, SIA „FIRST", IK „NAN production” 
(detalizētāka informācija pieejama HMZF dekanātā. 

 
2.tabula 

N.p.k. Prakses izvērtējuma aspekts Darba devēja viedoklis/komentāri 
1. Jomas, kurās students 

apliecināja savu profesionālo 
izaugsmi prakses laikā 

Labas teorētiskās zināšanas dažādu uzdevumu veikšanai. 
Studentei bija lieliskas zināšanas, kas ļoti labi noderēja prakses 
laikā.  
Visi darbi tika paveikti vajadzīgos termiņos un labā kvalitātē. 
Pietiekamas teorētiskās un praktiskās iemaņas. 
Teorētiskās zināšanas prot pielietot praksē, izrāda interesi un 
rod risinājumus patstāvīgi.  
Labas iemaņas fotografēšanā. 
Studente praktizējās iekštelpu arhitektūras jomā un darbojās 
necerēti veiksmīgi. Uzrādīja labas prasmes rasēšanā. 
Pārliecinoši pārvalda nepieciešamās datorprogrammas. 
Plakātu sagatavošana ievietošanai sociālos medijos, dizaina 
izstrāde cepuru apdrukai. 
Labas tehniskās zināšanas ar tehniku. 
Savu profesionālo izaugsmi prakses laikā studente apliecināja 
fotomākslā, kā arī komunikācijā ar bērniem. 
Maketēšana, 3D vizualizācijas, vizualizācijas vidē, projekta 
sagatavošana un tā aizstāvēšana. 
Students apliecināja labas prasmes vizuālās informācijas dizaina 
izveidē. 
Students savu profesionālo izaugsmi augstā līmenī apliecināja 
tādās jomās kā video pēcapstrāde, fotogrāfiju uzņemšana un 
apstrāde, kā arī filmēšana un video tiešraižu nodrošināšanā. 
Students demonstrēja ļoti labas teorētiskās zināšanas. 
Studente atjaunoja – izveidoja mūsu firmas tēlu. 

2. Ieteikumi turpmākajām 
studijām un darbam 

Turpināt attīstīties radošajā jomā, kas ir saistīta ar grafisko 
dizainu. 
Turpināt fotografēt un izzināt informāciju par foto jaunumiem. 
Padziļināti apgūt teorētiskās un praktiskās iemaņas izvēlētajā 
studiju programmā. 
Prasmes un iemaņas jau šobrīd apliecina par pareizu studiju 
izvēli. Turpināt mācības un pilnveidoties profesionāli. 
Pievērst lielu uzmanību akurātumam. Būt komunikablam un 
vērīgam. 
Nepieciešams apgūt komunikācijas prasmes. 
Turpināt augt un pilnveidoties. 
Ieteiktu turpināt sevi attīstīt reportāžas jomā. 
Paplašināt zināšanas vizuālā mākslā. 
Pastiprināti pievērsties video izstrādes darbam, jo students 
prakses laikā pierādīja, ka ir ”ķēriens”. 
Galvenais ir turpināt strādāt, attīstīties un krāt pieredzi. 

3. Kuras prasmes studentam ir Studentam ir pietiekamas zināšanas datorprogrammās, kas ir 
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pietiekamas prakses uzdevumu 
veikšanai? 

liels pluss. 
Reklāmas veidošana, prasme sazināties ar klientiem. 
Atbildība, radošums, spēja pielāgoties apstākļiem un darba 
ritmam. 
Krāsu izjūta, izpratne par kompozīciju, radošums. 
Krāsu izjūta, precizitāte, radošums. 
Pacietība. 
Loģiskā domāšana. 
Dizaina izstrāde informatīviem un reklāmas materiāliem. 
Prasme rasēt, fiziski strādāt, prasme strādāt ar būvniecības 
instrumentiem. 
Gan teorētiskās, gan praktiskās iemaņas ir augstā līmenī. 
Prakses uzdevumu veikšanai studentei ir pietiekamas prasmes 
fotografēšanā. 
Gan teorētiski, gan praktiski ir tendence iedziļināties problēmas 
būtībā. 
Vajadzīgās prasmes studentei bija pietiekamas, bet noteikti 
nedrīkst apstāties. Vienmēr ir ko pilnveidot, gan profesionālajā 
jomā – fotografēšanā, gan darbam ar datoru. Vienmēr ir kaut 
kas, ko iemācīties vēl. 

4. Kuras prasmes prakses 
uzdevumu veikšanai studentam 
būtu jāuzlabo? 

Jāattīsta pieredze grafiskajā dizainā. 
Tupināt apgūt zināšanas savā izvēlētā jomā. 
Ieteiktu apgūt apgaismojuma tehnikas, sarežģītās situācijās. 
Šādas prasmes nav fiksētas prakses laikā. 
Attīstīt zināšanas savā studiju programmā. 
Prast savu viedokli paust skaidri un saprotami. 
Nedaudz jāuzlabo foto apstrāde. 
Vairāk tehniskās zināšanas. 
Iemaņas ar datorprogrammām. 
Studentei būtu jāuzlabo noformēšanas prasmes. 
Būtu jāuzlabo nedaudz strādāšanas temps un atvērtāku 
komunikāciju ar kolēģiem. 
Ir vērts uzlabot prasmes video krāsu korekcijas jomā. 
Kopumā ļoti labs darbinieks. Jākļūst drošākam un 
komunikablākam. 
Trūkumus studentes darbos nesaskatīju, ar laiku prasmes tikai 
uzlabosies. 

Darba devēju sniegtās atziņas apliecina studējošo spēju iekļauties darba vidē atšķirīgās 
institūcijās/institūcijās/organizācijās. Arī LiepU centralizēti veiktās absolventu aptaujas 
liecina, ka gan „Jauno mediju mākslas”, gan „Dizaina” programmu absolventi kopumā 
veiksmīgi iekļaujas darba tirgū – darbojas iegūtajā specialitātē gan privātajā sektorā, gan 
valsts un pašvaldības iestādēs (piemēram, Liepājas Bērnu un Jauniešu centrā, Liepājas teātrī, 
LiepU Mākslas pētījumu laboratorijā, iesaistās studiju procesa īstenošanā u.tml.).  

Kopumā var secināt, ka mākslas studiju virziens un studiju programmas atbilst darba 
tirgus prasībām. 

1.4. Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 
Pamatojoties uz HMZF veikto SVID izvērtējumu, mākslas virziena mācībspēki SVID 

analīzi veica 2018. gada 10.aprīlī, vērtējot mākslas studiju virziena darbību studiju, 
pētniecības, radošās un populārzinātniskās darbības jomās, kā arī iekšējo un ārējo 
komunikāciju.  
 

 



 
 

12 
 

3.tabula 

Stiprās puses Vājās puses 
Studijas 

Kā stiprās puses studiju īstenošanā tiek 
akcentētas: 
-pilna cikla studijas, 
- spēja un prasmes studiju programmas 
veidošanā iepludināt Eiropas izglītības 
aktuālās tendences,  
-spēja būt vadībā Latvijas augstskolu 
kontekstā modernas pilna cikla studiju) 
programmas (bakalaura, maģistra, doktora 
izstrādē - JMM, kurai nav tiešu analogu 
valstī, 
- studentu prakse – kā resurss 
sadarbības veidošanai ar 
iestādēm/uzņēmumiem/organizācijām; 
- Latvijā unikāla JMM programma ar labu 
starptautisko sadarbību un publicitāti; 
- starptautiska sadarbība akadēmiskajā darbā 
un jaunradē, 
- iespēja studēt ārvalstu augstskolās 
(ERASMUS+), 
-Liepājas Domes finansējums vieslektoru 
piesaistei, 

Kā vājās puses studiju īstenošanā tiek akcentētas: 
- nelielais studentu skaits, 
- studiju pārtraukšana, 
- materiāli tehniskās bāzes nolietošanās, 
- tehniskā aprīkojuma pilnveide; 
- darbnīcu iekārtošanas; 
- neliels budžeta vietu skaits; 
- profesionāļu piesaiste studiju procesa īstenošanā 
atsevišķu studiju kursu īstenošanā (piem., ādas 
apstrādes dizains); 
- pēc bakalaura studijām maģistrantūrā iestājas 
salīdzinoši maz studentu, 
- maz izmantotas Moodle iespējas. 

Pētniecība, radošā un populārzinātniskā darbība 
Pētniecībā, radošā un populārzinātniskā 
darbībā iezīmējas šādas stiprās puses: 
- sasniegumi mākslinieciskajā jaunradē; 
- atsevišķas spēcīgas personības, 
- studentu un docētāju izstāžu darbība, 
- pētniecības un radošās darbības 
popularizācija HMZF zinātniskajā žurnālā,  
- ikgadējas zinātniskās konferences un 
semināri, simpoziji, 
- LiepU zinātniskās darbības atbalsta fonda 
finansējums pētniecībai, 
- mākslas jomas spēja rezonēt pilsētā, 
reģionā, valstī. 

Pētniecībā, radošā un populārzinātniskā darbībā 
iezīmējas šādas vājās puses: 
- doktoru skaits mākslas jomā,  
- individuālās darbības dominante, 
- niecīgas projektu aktivitātes,  
- zinātnisko publikāciju trūkums, 
- brīvi nepārvalda kādu no svešvalodām,  
- nepietiekama sadarbība ar iepriekšējā līmeņa 
izglītības iestādēm; 
 
 
 

Studiju virziena vadība un organizācija, iekšējā un ārējā komunikācija 
Studiju virziena vadīšanā un organizācijā, 
iekšējā un ārējā komunikācijā tiek akcentēti 
šādi aspekti, raksturojot stiprās puses:  
-ikgadējā vizuālās mākslas simpozija 
organizācija, 
-zinātniskā un radošā sadarbība ar ārvalstu 
augstskolām un radošajām institūcijām, 
īpaši ar ar Kauņas Lietišķo zinātņu 
universitāti, Viļņas Mākslas akadēmiju, 

Studiju virziena vadīšanā un organizācijā, iekšējā un 
ārējā komunikācijā tiek akcentēti šādi aspekti, 
raksturojot vājās puses:  
-nepietiekams finansiālais atbalsts; 
-darbnīcu iekārtošanas process; 
- telpas darbam materiālā (instalācijas, projekti). 
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Latvijas Mākslas akadēmiju, RIX Centru, 
-inovatīva pieeja MpLab darbībā, 
-mākslas un dizaina popularizācija atvērto 
semināru laikā. 

Iespējas Draudi 
Studijas 

Studiju pilnvērtīgu norisi iezīmē šādi 
aspekti: 
-programmu popularizēšana,  
- interdisciplināras studiju programmas, 
- ārzemju vieslektoru piesaiste, 
- sadarbības pilnveide ar citām augstskolām 
Latvijā un ārzemēs,  
- darbnīcu labiekārtošana, 

Studiju pastāvēšanu apdraud: 
- nelielais studējošo skaits, 
- neliels budžeta vietu skaits,  
- augsta studiju maksa, 
- materiāli tehnisko resursu nepietiekamība. 

Pētniecība, radošā un populārzinātniskā darbība 
Pētniecības, radošās un populārzinātniskās 
darbības attīstību var veicināt vairākas 
nozīmīgas darbības:  
- projekti, finansu piesaiste, 
- pētniecības sasaiste ar reģiona vajadzībām, 
- nostiprināta sadarbība ar augstskolām un 
radošām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, 
-sadarbība ar uzņēmējiem un sociālajiem 
partneriem, 
-informācijas nodrošināšana e-vidē,  
-darbs ar ne-universitātes auditoriju 
(skolotāji, bezdarbnieki, skolēni, 
ārzemnieki, pensionāri, interesenti),  
- sadarbība ar skolām. 

Pētniecību, radošo un populārzinātnisko darbību 
apdraud: 
- nepieciešama ciešāka radošās un pētnieciskās 
sadarbība ar citām Latvijas augstskolām bakalaura, 
maģistra, doktora studiju īstenošanu mākslu studija 
virziena ietvaros; 
- nepietiekama docētāju aktivitāte starptautiski 
citējamo publikāciju sagatavošanā. 
 

Studiju virziena vadība un organizācija, iekšējā un ārējā komunikācija 
Virziena turpmāko pastāvēšanu un pilnveidi 
iezīmē vairākas iespējas: 
- projektu līdzekļu piesaiste, 
-sadarbības tīkla attīstīšana starp 
institūcijām/iestādēm/organizācijām Latvijā 
un ārvalstīs, 

Virziena pastāvēšanas draudus iezīmē: 
- studējošo skaita samazinājums; 
-  finansiālās situācijas nestabilitāte; 
- profesionālu speciālistu nepietiekamība; 

specifiskās studiju jomās (ādas apstrādes 
dizains); 

- personāls darbnīcu/laboratoriju uzturēšanai  
darbam materiālā. 

2017./2018. st.g. studiju gadā veiktās darbības vājo pušu mazināšanai:  
1) turpināta mākslas darbnīcu studiju vides iekārtošana, izmantojot LiepU piešķirto 

finansējumu mākslas darbnīcu/laboratoriju iekārtošanai; 
2) daļēji atjaunota materiāli tehniskā bāze (STEM); 
3) turpināta docētāju iesaistīšana kopīgos studiju īstenošanas, radošajos un zinātniski 

pētnieciskajos projektos (starpaugstskolu studiju programmu izstrāde, darbu skates, 
kopizstādes, atbalsta diskusijas studējošo pētnieciskā darba izvērtēšanai, pieredzes apmaiņas 
semināri, vieslekcijas u.c.); 

4) studiju rezultātu popularizēšana mediju vidē: semināri, konferences, izstādes, dalība 
meistardarbnīcās; 

5) pilnveidota sadarbības tīkla ar pašvaldības/valsts institūcijām/organizācijām/ iestādēm. 
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1.5. Studiju virziena vadība: pārvaldības struktūra 
Studiju virziena īstenošanā ir iesaistītas Liepājas Universitātes struktūrvienības: 

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte, Studiju daļa, Bibliotēka, Informācijas tehnoloģiju 
servisa laboratorija, Ārzemju sakaru daļa, Sabiedrisko attiecību daļa u.c. Sadarbībā ar LiepU 
Kurzemes Humanitāro institūtu, Mākslas pētījumu laboratoriju notiek studentu pētnieciskās 
un radošās darbības organizēšana un pētniecības integrēšana studiju procesā.  

Studiju virziena īstenošanu nodrošina HMZF dekāne, „Mākslu” virziena vadītāja, 
vecākā sekretāre, referente, mākslu jomas sekretāre, programmu direktori, kā arī lietvede.  

Fakultātes darbinieku darba attiecības nosaka LiepU normatīvie dokumenti par 
studijām, Nolikums par fakultāti, fakultātes darbinieku amatu apraksti un savstarpējā 
vienošanās par atsevišķu funkciju veikšanu.  

Fakultāte organizē studiju programmu direktoru, tā kontrolē un vērtēšanā lielā mērā 
iesaistīta arī fakultātes dome. Fakultātes domes pārziņā ir plašs izskatāmo studiju jautājumu 
loks: domē tiek apstiprināti licencēšanas un akreditācijas dokumenti, ikgadējie studiju plāni, 
studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi, studiju noslēguma darbu temati, vadītāji, 
recenzenti u.tml. jautājumi. Vairāki no šiem jautājumiem sagatavošanas stadijā tiek apspriesti 
arī dažādās mācībspēku grupās (studiju virziena docētāju, atsevišķā studiju programmā 
iesaistīto docētāju, zinātnes nozaru/apakšnozaru grupās). Fakultātes domes un mācībspēku 
sanāksmes tiek protokolētas, tajās izteiktās rekomendācijas ir pamats fakultātes domē 
pieņemtajiem lēmumiem. Fakultātes vadības pārziņā ir studiju procesa norises kontrole. 
Informācija par nenotikušajām nodarbībām un to atstrādāšanas grafiki ir pieejami pie studiju 
jomu sekretāres/ referentes). 

Fakultātes domē tiek izskatīti zinātnes nozaru/apakšnozaru zinātniskās darbības pārskati 
un turpmākie plāni, mācībspēku radošo atvaļinājumu plāni un atskaites, izdevējdarbības un 
konferenču plāni. Zinātnisko darbību koordinē fakultātes dekāne. 

 
1.6. Studiju virziena resursi (tai skaitā finanšu resursi) un materiāltehniskais 
nodrošinājums: 
1.6.1. finanšu resursi studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanas 
nodrošināšanai, kā arī akadēmiskā personāla pētniecības (radošās) darbības 
nodrošināšanai. Finanšu resursu izmantošanas kontrole un ilgtspēja. Finansējums 
literatūras iegādei un elektronisko datubāzu abonēšanai 

1.LiepU finanšu resursi 
LiepU ikgadējais kopējais budžets sastāv no naudas plūsmas budžeta, ko veido 

augstskolas ienākošie un izejošie naudas līdzekļi plānotajam kalendārajam gadam. 
Finanšu resursi studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanas veido: 

 - valsts pamatbudžeta transferti augstākajai izglītībai;  
- studiju maksas ieņēmumi. 

Studiju finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem piešķir katru kalendāro gadu saskaņā 
ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr. 994. „Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek 
finansētas no valsts budžeta līdzekļiem” un vienošanās starp Izglītības un zinātnes ministrijas 
un Liepājas Universitātes par noteikta skaita speciālistu sagatavošanu. 

Studiju maksa tiek segta no fizisko un/vai juridisko personu līdzekļiem. Studiju maksu 
apmēru, atlaides un samaksas kārtību katram studiju gadam nosaka un apstiprina LiepU 
Senāts. 

Naudas līdzekļu izdevumu plānošana notiek atbilstoši LiepU normatīvajiem 
dokumentiem par pamatbudžeta plānošanu, nosakot: personāla likmju skaitu nākamajam 
katram akadēmiskajam gadam atbilstoši MK 28.07.2009. noteikumiem Nr. 836 “Pedagogu 
darba samaksas noteikumi” un LiepU normatīvajiem dokumentiem, kā arī atlīdzības plānu 
katram budžeta gadam (personāla likmju skaitu var pārskatīt un precizēt, ņemot vērā 
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uzņemšanas rezultātus) un fakultāšu finanšu resursu noteikto procenta apmēru, kas tiek 
piešķirts no attiecīgās fakultātes pārraudzībā esošo studiju jomu kopējiem finanšu resursiem 
plānotajam kalendārajam gadam atbilstoši “Kārtībai fakultāšu finanšu resursu piešķiršanai un 
izmantošanai” (apstiprināta ar LiepU rektora v.i. 02.02.2016.rīkojumu Nr.10-v). 

LiepU pamatbudžetā katru kalendāra gadu tiek izveidots zinātniskās darbības attīstības 
fonds. Par tā sadali fakultātēm/ institūtiem lemj Zinātnes padome. 

Finansējums literatūras iegādei, periodikas un elektronisko datubāžu abonēšanai 
iekļauts LiepU kopējā pamatbudžetā. Visām studija virziena programmām ir nodrošināti 
studiju un pētniecības resursi LiepU bibliotēkā.  

Katru kalendāro gadu LiepU un LiepU Studentu padome, lai atbalstītu un sekmētu 
studējošo pašpārvaldes darbību, atjauno sadarbības līgumu un nosaka piešķirto finansējumu 
no LiepU pamatbudžeta, kas nav mazāks par vienu divsimto daļu no gada budžeta, atbilstoši 
Augstskolas likumam 53.pantam.  

Finansējuma nodrošinājuma analīze notiek katru gadu, un apstiprina Senāts. 
2. Fakultātes attīstības fonda līdzekļi pēc HMZF Domes lēmuma pamatā tiek izmantoti: 
2.1. komandējumu un citu fakultātes darbības organizatorisko izdevumu segšanai; 
2.2. mākslas studiju programmas aktivitātēm, kas saistītas ar studiju plāna izpildi (mācību 

ekskursijas, mācību literatūras, inventāra iegāde u.c.); 
2.3. pieaicināto mācībspēku, t.sk. ārvalstu viespasniedzēju, piesaistei (atalgojums, ceļa un 

viesnīcu izdevumu segšana); 
3. LiepU Zinātniskās darbības attīstības fonda līdzekļi: 
2017./2018.studiju gadā virziena īstenošanā tika ievērotas HMZF noteiktās prioritātes 

zinātniskās darbības attīstības finansējuma sadalē:  
1) HMZF zinātniskā žurnāla sagatavošana un izdošana; 
2) monogrāfiju izstrāde; 
3) starptautiskas zinātniskās konferences ārzemēs, kurās paredzētas publikācijas; 
4) starptautiskas zinātniskas konferences Latvijā, kurās paredzētas publikācijas. 

Fakultātes Dome 2016. gada 31. martā (Domes sēdes lēmums Nr.10) apstiprināja HMZF 
zinātniskās darbības attīstības finansējuma sadales tāmi, kas veidota saskaņā ar LiepU rektora 
v.i. 2016. gada 2. februārī apstiprinātās Kārtības fakultāšu finanšu resursu piešķiršanai un 
izmantošanai (rīkojums Nr. 10-v) 4. punktu14: No Universitātes zinātniskās darbības attīstības 
fonda piešķirtie līdzekļi paredzēti tādu zinātnisko rezultātu sasniegšanai, kas veicina Liepājas 
Universitātes statusa nostiprināšanu: 4.1. akadēmiskā personāla dalībai ārzemju/starptautiskās 
konferencēs/ kongresos, ja referāts pilnā apjomā tiek publicēts vai pēc referāta nolasīšanas 
tiek iesniegts zinātnisks raksts; 4.2. akadēmiskā personāla publikācijām starptautiskajās 
datubāzēs iekļautajos izdevumos; 4.3. akadēmiskā personāla izstrādātām zinātniskajām 
monogrāfijām (atbilstoši LZP apstiprinātajiem zinātniskās monogrāfijas kritērijiem); 4.4. 
LiepU zinātnisko žurnālu sagatavošanai. 

Zinātniskās darbības attīstības fonda līdzekļu izlietojumu apstiprina fakultātes Dome. 
4. Liepājas pilsētas Domes piešķirtie līdzekļi akadēmiskā personāla atbalstam (saskaņā ar 

LiepU un Liepājas pilsētas Domes līgumu).  
HMZF Liepājas pilsētas Domes līdzekļi izmantoti virziena programmu kvalitatīvai 

darbībai nepieciešamo viesdocētāju un kvalificētu mācībspēku piesaistei. 
5. LiepU finansējums Mākslas laboratoriju attīstībai 2017. un 2018. gadā.  
Finansējums paredzēts laboratoriju iekārtošanai un uzlabošanai Lielās ielas 14 ēkā. 

Finansējuma izlietojums notiek saskaņā ar Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē 

                                                           
14 Kartiba fakultasu finansu resursu pieskirsanai un izmantosanai_02.02.2016._Rik.nr.10-v.doc 
https://kvs.liepu.lv/datnes.php?mape=/Ieksheejie%20mormatiivie%20dokumenti/Periodiski%20parskatamie/B
udzets/&checksum=18285fb9658f2499bd17517b4ef1d324c3e0e25f 
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apstiprināto plānu. Pārskata periodā turpinājās darbnīcu/laboratoriju iekārtošanas process 
Lielajā iela 14 (sk. materiāli tehniskās bāzes aprakstu). 

Papildus uz atsevišķiem projektiem (darbnīcām, izstādēm, vieslekcijām) tiek piesaistīti 
līdzekļi no Liepājas Kultūras pārvaldes un Valsts Kultūrkapitāla fonda konkursiem. Lai segtu 
viespasniedzēju transporta un uzturēšanās izdevumus Liepājā, Jauno mediju mākslas 
programmās (saskaņā ar Norvēģu finanšu instrumenta noteikumiem) tiek piesaistīts 
finansējums no MPLab pārziņā esošās tehnikas nomas un LiepU pamatbudžeta. Par šiem 
līdzekļiem tiek uzlabota jauno mediju mākslas materiāli tehniskā bāze un iegādātas jaunas 
grāmatas MPLab Mediatēkai. 

Kopumā finansējums literatūras iegādei un elektronisko datubāzu abonēšanai tiek plānots 
centralizēti. 

 
1.6.2. studiju virzienā iesaistītā augstskolas vai koledžas akadēmiskā personāla 
kvalifikācija, tā atbilstība studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanai 

Mākslas studiju virzienā studiju programmu īstenošanā pārskata periodā iesaistījās 
mākslas jomas profesionāļi, pētnieki, docētāji, kuri vadīja zinātniski pētniecisko un radošo 
darbu, nodrošināja studiju procesa norisi atbilstoši saviem pienākumiem. Akadēmisko 
personālu veidoja:  

 - profesori, asociētie profesori, vadošie pētnieki, kuri ir atzīti speciālisti, kas veic 
zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades darbu un nodrošināja augstas kvalitātes 
studijas un pētniecību; 

- docenti, vadošie pētnieki, kuri īstenoja studiju kursus, veica un vadīja pētniecības 
darbu vai mākslinieciskās jaunrades darbu;  

- lektori, pētnieki, kuri lasīja lekciju kursus, vadīja studiju nodarbības gan bakalaura, 
gan maģistra, gan profesionālo studiju programmu ietvaros, veica zinātniski pētniecisko darbu 
vai attīstīja māksliniecisko jaunradi, iekļaujot iegūtās atziņas studiju kursos, iesaistot 
pētnieciskajā un radošajā darbā studējošos. 

Mākslas studiju virziena realizācijā LiepU ir ir iesaistīti Latvijā un Liepājas pilsētā 
pazīstami kompetenti profesionāļi, atsevišķu studiju kursu docēšanā pārskata periodā tika 
pieaicināti viespasniedzēji no ārvalstīm piemēram, M. Radins, PhD. (ASV),V. Bernotas 
(Lietuva), A. Klimas (Lietuva), I. Kaviliauska (Lietuva). PhD, K. Heils, (Apvienotā 
Karaliste), PhD S. Pinchbeck (Kanāda). 

Pārskata periodā ir notikusi atsevišķu docētāju maiņa, tādējādi veidojas atšķirības no 
akreditēto studiju programmu akadēmiskā personāla saraksta. Saraksts papildināts sakarā 
jaunu studiju programmu izveidi un programmu pārveidi studiju virzienā: akadēmiskā 
bakalaura studiju programmas „Aktiermāksla” izveidi un maģistra studiju programmas 
“Jauno mediju māksla” pārveidi, konsolidējot programmas īstenošanu ar partneraugstskolu 
RISEBA un gatavojoties jaunas, kopīgas studiju programmas licencēšanai un īstenošanai. 
2017./2018.st.g. studiju programmu īstenošanā iesaistītie docētāji ir iekļauti 4., 5., 6.tabulā, kā 
arī veikti atsevišķi skaidrojumi.  
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4.tabula 

N 
P 
K 
 

 
Vārds, uzvārds 

 
Amats, ievēlēts vai 
uz laiku pieņemts 

darbā 

Zinātniskais vai 
akadēmiskais/profesionālais 

grāds 

 
Studiju programma 

 
Studiju kursi, apjoms KRP 

1. Ieva 
Astahovska 
 

Lektore, uz laiku 
pieņemta darbā  

Mg. art. Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju 
programma) 

A Mākslas vēsture un teorija 
(3 KRP) 
 

2. Zigrīda Atāle Lektore, uz laiku 
pieņemta darbā 

Mg.art. Dizains 
(Bakalaura studiju 
programma) 

B2 Kompozīcija specialitātē I 
(2KRP) 
B2 Kompozīcija specialitātē 
II,III,IV (8KRP) 
B2 Interjera projektēšana I, II,III 
(8KRP) 
B2 Mēbeļu projektēšana (2KRP) 

3. Inga Auziņa Lektore, uz laiku 
pieņemta darbā 

Mg.art. Dizains 
(Bakalaura studiju 
programma) 

C Vizuālā māksla interjerā  
(2KRP) 

4. Kristaps Biters Lektors, uz laiku 
pieņemts darbā 

Mg. art. Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju 
programma) 

A Jauno mediju valoda (1 KRP) 
B Vizuālā valoda (1 KRP) 
B Tīkla māksla (1 KRP)  
C Spēle un interaktivitāte mākslā 
(2 KRP) 

5. Dace Bluķe Lektore, uz laiku 
pieņemta darbā  

Mg. art. Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju 
programma) 

A Skaņu māksla un skaņa 
jaunajiem medijiem (2 KRP) 
B Projektu menedžments  
      (2 KRP) 

6. Rasa 
Bugavičute-
Pēce 

 
Lektore, 
pieņemta uz laiku 

 
Mg. Rakstniecības studijās 

Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju 
programma) 

B Kustīgs attēls: video māksla 
(2 KRP) 
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7. Ingrīda 
Burāne 

Docente Latvijas 
Mākslas akadēmijā, 
LiepU uz laiku 
pieņemta darbā 

Mg. art. Dizains 
(Fotomāksla) 
(Bakalaura studiju 
programma) 
 

B4 Attēla kultūra (4 KRP) 
A Vizuālā komunikācija 
 (2 KRP) 

    Māksla 
(Maģistra studiju 
programma) 

A Starpkultūru saskarsmes 
teorētiskie un praktiskie aspekti 
(2KRP) 
B Izstādes un ekspozīcijas 
(3KRP) 

8.  
Dagnija 
Deimante 

 
Docente, ievēlēta 

 
Dr.paed. 

Dizains 
(Fotomāksla) 
(Bakalaura studiju 
programma) 

C Angļu valoda (4 KRP) 

79. Maija 
Demitere 

Lektore, uz laiku 
pieņemta darbā 

Mg. art. Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju 
programma) 

A Mākslas vēsture (1 KRP) 
A Mākslas un dizaina pētījuma 
metodoloģija (2 KRP) 

10. Krista Dintere Lektore, uz laiku 
pieņemta darbā 

Mg. art. Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju 
programma) 

C Signāli un sistēmas skaņu 
mākslā (3 KRP) 

11. Uldis Drišļuks  Lektors, ievēlēts   Mg.oec. Dizains 
(Bakalaura studiju 
programma) 

A Uzņēmējdarbības saimnieciskie 
procesi (2 KRP) 

12. Atis Egliņš-
Eglītis 

Asistents,  
 uz laiku pieņemts 
darbā 

Mg. oec. Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju 
programma) 

B Projektu menedžments  
      (1 KRP) 

13. Viktors 
Egliens 

Asistents, uz laiku 
pieņemts darbā 

Mg. sc.educ. Dizains 
(Fotomāksla) 
(Bakalaura studiju 
programma) 

A Personālās datorsistēmas   
(2 KRP)  
B1 Datoranimācija ( 2 KRP) 
B1 Video montāža (4 KRP) 
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14. Herberts Erbs Lektors, ievēlēts Mg.sc.educ. Dizains 
(Bakalaura studiju 
programma) 

A Laikmetīgā dizaina tendences 
un aktualitātes  
B1, B2 Veidošana (2 KRP) 
B3 2D projektēšana (2 KRP) 
B4 2D projektēšana (1 KRP) 
B3 3D projektēšana (2 KRP) 
B3 Grafiskais dizains: produktu 
izstrāde (4 KRP) 
B3 Materiāli un tehnoloģijas  
Tekstila un stikla dizaina 
darbnīcās (3 KRP) 
B3 Materiāli un tehnoloģijas  
keramikas un ādas dizaina 
darbnīcās (6 KRP) 
B3 Telplietu dizaina darbnīcas  
(4 KRP) 

    Māksla 
(Maģistra studiju 
programma) 

B Darbnīcas (Stikla dizains –  
5KRP) 
A Laikmetīgā dizaina tendences 
(2 Krp)  

15. Raimonds 
Gabaliņš 

Lektors, uz laiku 
pieņemts darbā 

Mg. art. Dizains 
(Fotomāksla) 
(Bakalaura studiju 
programma) 

A Dizaina metodika (2 KRP) 
A Reklāmas teorija un vēsture (2 
KRP) 
B2 Kompozīcija specialitātē (10 
KRP) 
B2 Rasēšana I, II (4 KRP) 
B2 Būvkonstrukciju pamati  
(2 KRP) 
B2 Būvkomunikāciju tīklu pamati 
(2 KRP) 
B2 Interjera projektēšana (12 
KRP) 
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B2 Mēbeļu projektēšana (2 KRP)  
B2 Būvmateriāli un tehnoloģijas 
(2 KRP) 
B2 Interjeru projektu ekonomiskā 
daļa (2 KRP) 
B4 Iespieddarbu tehnoloģijas (2 
KRP) 
B Profesionālā prakse (6 KRP) 

16.  
Jānis Garančs 

 
Lektors, uz laiku 
pieņemts darbā  

 
Mg.art. 

Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju 
programma) 

 
B 3D interaktīvajiem medijiem 
 (2 KRP) 

17. Agita Gritāne Lektore, pieņemta uz 
laiku 

Mg. art. Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju 
programma) 

A Mākslas vēsture un teorija 
(3 KRP) 
 

18. Rolands Gross Profesors Latvijas 
Mākslas akadēmijā, 
LiepU uz laiku 
pieņemts darbā 
 

Mg. art. Māksla 
(Maģistra studiju 
programma) 

B Darbnīcas (Grafika – 2 KRP)  
 

19. Kristaps 
Grundšteins 

Asistents, uz laiku 
pieņemts darbā 

Mg. art. Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju 
programma) 

B Fotogrāfija ( 3 KRP) 
A Dizains, dizaina metodes un 
vizualizācija (3 KRP) 

20. Zanda 
Gūtmane 

Asociētā profesore, 
ievēlēta 

Dr.philol. Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju 
programma) 

A Mākslas vēsture un teorija  
(2 KRP) 

21. Kristofers 
Heils 

Docents, ievēlēts Dr. PhD Dizains 
Fotomāksla 
(Bakalaura studiju 
programma) 

B4 Video studijas 
(4 KRP) 
B4 Kustīgais attēls (2 KRP) 
B Kustīgs attēls: video māksla 
 (3 KRP) 
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    Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju 
programma) 

B Kustīgs attēls: video māksla 
(2 KRP) 
A Fotogrāfiskie mediji (2 KRP) 

Jauno mediju māksla 
(Doktora studiju 
programma) 

Zinātniskais darba vadītājs, 
konsultants 

22. Agnese Ivane 
 

Lektore, uz laiku 
pieņemta darbā 

 

Mg.art. 
 

Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju 
programma) 

B Kustīgs attēls: video māksla 
(2 KRP) 
C Animācija (2KRP) 
 

23. Jānis 
Jankevics 

Lektors, uz laiku 
pieņemts darbā 

Mg. art. Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju 
programma) 

B 2D interaktīvajiem medijiem (3 
KRP) 
B Kustīgs attēls – video māksla (2 
KRP) 
C Animācija (2 KRP) 

24. Voldemārs 
Johansons 

Docents, ievēlēts Mg. art. Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju 
programma) 

A Skaņu māksla un skaņa 
jaunajiem medijiem (2 KRP) 

25. Benedikts 
Kalnačs 

Profesors, ievēlēts  Dr.habil.philol. Jauno mediju māksla 
(Doktora studiju 
programma) 

Zinātniskais vadītājs, konsultants 

26. Inta Klāsone Profesore, ievēlēta Dr. paed. 
 

Dizains 
(Bakalaura studiju 
programma) 

A Radošās darbības teorija un 
prakse (2 KRP) 
A Zinātniskā darba rakstīšana un 
metodoloģija (2 KRP) 
A Krāsu un formu uztveres 
pamati (2 KRP) 
A Vizuālā komunikācija (2 KRP) 
B4 Vizuālais dizains (4 KRP) 
B Profesionālā prakse (6 KRP) 
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C Māksla un jaunrade (2 KRP) 

Māksla 
(Maģistra studiju 
programma) 

A Mākslas un dizaina pētījumu 
metodoloģija (2 KRP) 

Jauno mediju māksla 
(Doktora studiju 
programma) 

zinātniskais darba vadītājs, 
konsultants 

27. Aldis Kļaviņš Profesors, ievēlēts Mg. art. Dizains 
Fotomāksla 
(Bakalaura studiju 
programma) 

A Studiju darbs I, II, III (2 KRP) 
 

Dizains 
(Bakalaura studiju 
programma) 

B1, B2, B3 Gleznošana (4 KRP) 
B1 Zīmēšana (4 KRP) 
 
B Maketēšana ( 2 KRP) 

Māksla 
(Maģistra studiju 
programma) 

B Darbnīcas (Gleznošana 5 KRP) 

28. Gunta 
Krastiņa 
 
 

Lektore, pieņemta 
darbā uz laiku 

Mg.art. Dizains 
Fotomāksla 
(Bakalaura studiju 
programma) 

B1, B4 Gleznošana (4 KRP) 
B Gleznošana (2 KRP) 
B Izstāžu prakse (2 KRP) 
A Studiju darbs I,II,II ( 2KRP) 

29. Ārija Kolosova Docente, ievēlēta Dr. hist. Dizains 
 (Bakalaura studiju 
programma) 

A Mākslas un dizaina teorija un 
vēsture (4 KRP) 
 

30. Normunds 
Kozlovs 

Lektors, uz laiku 
pieņemts darbā  

Mg. soc. Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju 
programma) 

A Kultūras teorija un filozofija 
(2 KRP) 
A Mediju teorija (2 KRP) 

31. Rolands 
Kronlaks 

Docents, uz laiku 
pieņemts darbā  

Mg. art. Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju 

A Skaņu māksla un skaņa 
jaunajiem medijiem (2 KRP) 
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programma) 
32. Mārtiņš 

Krūmiņš 
Lektors, ievēlēts Mg. art. Dizains 

Fotomāksla 
(Bakalaura studiju 
programma) 
 

A Fotogrāfijas tehnoloģijas  
 (2 KRP) 
B4 Fotogrāfijas kompozīcija un 
tehnoloģijas 
 (6 KRP) 
B4 Mākslas fotogrāfija ( 6 KRP) 
B4 Dokumentālā fotogrāfija  
(4 KRP) 
B1 Reklāmas fotogrāfija (4 KRP) 
B4 Alternatīvā fotogrāfija (2 
KRP) 
C Arhitektūras objektu 
fotofiksācija (2 KRP) 
B4 Reklāmas fotogrāfija (4 KRP) 
B1 Materializēšana specialitātē 
 (2 KRP) 
B1 Kompozīcija I, II, III 
(6 KRP) 

Māksla (maģistra līmeņa 
studiju programma) 

B Darbnīcas (Foto māksla – 
5KRP) 

33. Artis Kuprišs Lektors, uz laiku 
pieņemts darbā 

Mg. art. Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju 
programma) 

A Skaņu māksla un skaņa 
jaunajiem medijiem (3 KRP) 

34. Matīs Kūlis Docents, uz laiku 
pieņemts darbā 

Dr.art Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju 
programma) 

A Dizains, dizaina metodes un 
vizualizācija (2 KRP) 

35. Linda Lauze 
 

Profesore, ievēlēta  Dr. philol. Jauno mediju māksla 
(Doktora studiju 

Konsultants 
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programma) 

36. Ilva 
Magazeina 

Lektore, uz laiku 
pieņemta darbā 

Mg. sc.educ. Dizains 
(Bakalaura studiju 
programma) 

B4 Attēlu rediģēšana un 
retušēšana/restaurācija (1 KRP) 
B4 2D projektēšana (1 KRP) 
B4 3D projektēšana (2 KRP) 
A Grafiskās apstrādes sistēmas 
I,II, III, IV (8 KRP) 
A Izdevniecības sistēmas (2 KRP) 
A Lietišķā informātika (2 KRP) 
B1, B2, B3 3D grafika (4 KRP) 

Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju 
programma) 

B 2D interaktīvajiem medijiem 
 (2 KRP) 
B 3D interaktīvajiem medijiem  
 (5 KRP) 
A Dizains, dizaina metodes un 
vizualizācija (2 KRP) 

Māksla 
(Maģistra studiju 
programma) 

B Darbnīcas (Multimediju 
tehnoloģijas – 5 KRP) 

37. Haralds 
Matulis 

Lektors, pieņemts uz 
laiku 

Mg.phil. Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju 
programma) 

A Kultūras teorija un filozofija 
(2 KRP) 
 

38. Ilze Miķelsone Profesore, ievēlēta Dr. paed. Dizains 
(Bakalaura studiju 
programma) 

A Radošās darbības teorija un 
prakse (2 KRP) 

39.  Ilma Neimane Docente, ievēlēta Dr. paed.  Jauno mediju māksla 
(Doktora studiju 
programma) 

Zinātniskais darba vadītājs, 
konsultants 

40. Stella Pelše 
 
 

Latvijas Mākslas 
akadēmijas Mākslas 
vēstures institūta 

Dr. art. Jauno mediju māksla 
(Doktora studiju 

Zinātniskais darba vadītājs, 
konsultants 



 
 

25 
 

vadošā pētniece, 
LiepU uz laiku 
pieņemta darbā  

programma) 

41. Signe Pucena Lektore, pieņemta uz 
laiku 

Mg.art. Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju 
programma) 

B Projektu menedžments 
 (2 KRP) 

42. Alīda 
Samuseviča 

Profesore, ievēlēta Dr. paed. Dizains 
 (Bakalaura studiju 
programma) 

A Profesionālā komunikācija  
(1 KRP) 

43. Ilva Skulte Asociētā profesore, uz 
laiku pieņemta darbā 

Dr. philol. Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju 
programma) 
 

A Kultūras teorija un filozofija 
(1 KRP) 
A Mediju teorija (2 KRP) 

Jauno mediju māksla 
(Doktora studiju 
programma) 

Zinātniskais darba vadītāja, 
konsultante 

44. Solvita Spirģe - 
Sēne 

Lektore, uz laiku 
pieņemta darbā 

Mg. art. Dizains 
(Bakalaura studiju 
programma) 

A Studiju darbs I,II,III 
  (2 KRP)  
B2 Gleznošana (2  KRP) 
B1, B4 Gleznošana (4 KRP) 
A Formveide (2 KRP) 

45. Astra Straume Lektore, uz laiku 
pieņemta darbā 

Mg. oec. Dizains 
(Bakalaura studiju 
programma) 

A Uzņēmējdarbības saimnieciskie 
procesi (2 KRP) 
 

46. Irina 
Strazdiņa 

Docente, ievēlēta Dr.psych. Dizains 
(Bakalaura studiju 
programma) 

A Profesionālā komunikācija 
 (1 KRP) 

Māksla 
(Maģistra studiju 
programma) 

A Personības attīstības teorijas  
(2 KRP)  
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47. Rasa Šmite Profesore, ievēlēta Dr.sc.soc. Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju 
programma) 

A Jauno mediju valoda (4 KRP) 
A Mākslas un dizaina pētījumu 
metodoloģija (2 KRP) 
B Tīkla māksla (3 KRP) 

Jauno mediju māksla 
(Doktora studiju 
programma) 

Studiju programmas vadītājs, 
zinātniskais darba vadītājs, 
konsultants 

48. Raitis Šmits Docents, uz laiku 
pieņemts darbā  

Dr. art. Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju 
programma) 

A Tehnoloģijas digitālajiem 
medijiem (3 KRP) 
A Jauno mediju valoda (2 KRP) 
B Tīkla māksla ( 4 KRP) 

49. Iveta 
Tumaščika 

Lektore, uz laiku 
pieņemta darbā  

Mg. sc. iur. Dizains 
Fotomāksla 
(Bakalaura studiju 
programma) 

A Tiesību pamati, Autortiesības 
(2 KRP) 
 

Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju 
programma) 

B Projektu menedžments  
(1 KRP) 

  
50. Andris Vētra Lektors, uz laiku 

pieņemts darbā 
Mg. art. Jauno mediju māksla 

(Bakalaura studiju 
programma) 

B  Kustīgs attēls – video māksla 
(1 KRP) 
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51. Nora Vilmane Lektore, ievēlēta Mg.sc.educ. Dizains 
(Bakalaura studiju 
programma) 

B4 Attēlu rediģēšana un 
retušēšana/restaurācija (1 KRP) 
A Kompozīcijas pamati (2 KRP) 
B3 2D projektēšana (2 KRP) 
B3 3D projektēšana (2 KRP) 
B3 Grafiskais dizains: produktu 
 izstrāde (2 KRP) 
B3 Materiāli un tehnoloģijas 
Tekstila un stikla dizaina 
darbnīcās (3 KRP) 
B3 Etnogrāfisko studiju darbnīcas 
(4 KRP) 
B2 Telplietu dizaina darbnīcas  
 (2 KRP) 
B3 Apģērba dizains un aksesuāri  
(10 KRP) 

Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju 
programma) 

A Vizuālā valoda (3 KRP) 

Māksla 
(Maģistra studiju 
programma) 

B Darbnīcas (Lietišķais tekstils –5 
KRP) 

52. Dzintra Vīriņa Docente, ievēlēta Mg. art. Dizains 
Fotomāksla 
(Bakalaura studiju 
programma) 

B1 Zīmēšana (8 KRP) 
B2, B4 Zīmēšana (10 KRP)  
B3 Zīmēšana (4 KRP) 
A Studiju darbs I,II,III 
  (2 KRP) 
B Bakalaura darbs (12 KRP) 

Dizains 
(Bakalaura studiju 
programma) 

B1, B3 Grafika (4 KRP) 
B1 Burtu mācība (2 KRP) 

Jauno mediju māksla A Vizuālā valoda (3 KRP) 
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(Bakalaura studiju 
programma) 

B 2D interaktīvajiem medijiem 
(2 KRP) 
A Mediju teorija (2 KRP) 
A Jauno mediju valoda (1 KRP) 
A Dizains, dizaina metodes un 
vizualizācija (2 KRP) 

Māksla 
(Maģistra studiju 
programma) 

B Darbnīcas (Stājgrafika – 5KRP)  

53. Paula Vītola  Lektore, uz laiku 
pieņemts darbā 

Mg. art. Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju 
programma) 

A Mediju teorija (1,5 KRP) 
 

54. Inta Znotiņa Lektore, ievēlēta Mg. sc.educ. Dizains 
(Bakalaura studiju 
programma) 

B1 Programmēšana I,II (4KRP) 

Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju 
programma) 

A Tehnoloģijas digitālajiem 
medijiem (4 KRP) 

55. Linda 
Zulmane 

Lektore, ievēlēta Mg. philol. Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju 
programma) 

A Kultūras teorija un filozofija 
(1 KRP) 
A Mākslas un dizaina pētījumu 
metodoloģija (1 KRP) 

Dizains 
(Bakalaura studiju 
programma) 

A Zinātniskā darba rakstīšana un 
metodoloģija (2 KRP) 
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5.tabula 

Akadēmiskā personāla saraksts un personāla raksturojums studiju programmā „Jaunie mediji un audiovizuālā māksla” 

 
 
 
Nr.p.k. 

 
Vārds, uzvārds 

 
Amats, ievēlēts vai uz laiku 

pieņemts darbā 

Zinātniskais vai 
akadēmiskais/profesionālais 

grāds 

Studiju kursi,  
apjoms KRP 

1. Ieva Astahovska LiepU pasniedzēja, pieņemta uz 
laiku  

Mg.art AKonceptuālā domāšana un 
praksē balstīta pētniecība 1KRP 

2. Aigars Ceplītis RISEBA docents (vēlēts) MFA AVizuālā kultūra un jauno mediju 
estētika 3KRP 
B Audiovizuālo mediju māksla 
I,II 10 KRP 

3. Anta Cilinska  RISEBA pasniedzēja Mg. ARadošās industrijas 1KRP 

 
4. Lily Diaz-Kommonen Viespasniedzēja / Profesore Alto 

Universitātē (Somija) 
Ph.D. B Digitālā māksla I,II 1KRP 

5. Jānis Holšteins RISEBA docents (vēlēts) Mg. BAudiovizuālo mediju māksla I,II 
3KRP 

6. Laima Freimane RISEBA pasniedzēja Mg.art A Radošās industrijas 2KRP 

7. Lauris Gundars  RISEBA pasniedzējs Mg.art B Audiovizuālo mediju māksla 
I,II 2KRP 
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8. Kristofers Heils  

 

LiepU docents, ievēlēts Ph.D. AVizuālā kultūra un jauno mediju 
estētika 2KRP 
AMediju teorija un pētniecības 
metodes 1KRP 

9. Aivars Helde RISEBA lektors (vēlēts) Mg.art ARadošās industrijas 1KRP 

10. Voldemārs Johansons LiepU docents, ievēlēts Mg.art AAudio kultūra 2KRP 
B Skaņas māksla un elektroniskā 
mūzika I,II 7KRP 

11. Raivo Kelomees LiepU viespasniedzējs / Tallinas 

Mākslas akadēmijas lektors 

Ph.D. A Interaktīvā māksla un 
multimediju performances 1KRP 

12. Andrejs Kļaviņš RISEBA pasniedzējs Mg.art BAudiovizuālo mediju māksla I,II 
3KRP 

13. Laine Kristberga RISEBA pasniedzēja Mg.art A Interaktīvā māksla un 
multimediju performances 1KRP 

14. Rolands Kronlaks  LiepU pasniedzējs, pieņemts uz 
laiku; Asociētais profesors 
Latvijas Mūzikas akadēmijā 

Mg.art B Skaņas māksla un elektroniskā 
mūzika I,II 8KRP 

15. Signe Mežinska LiepU/RISEBA pasniedzēja / 
Docente, Latvijas Universitāte 

Dr.sc.soc. AMediju teorija un pētniecības 
metodes 1KRP 

16. Max Neupert LiepU/RISEBA viespasniedzējs Mg.art BDigitālā māksla I,II 2KRP 

17. Helen Newall RISEBA pasniedzēja Mg.art BMultimediju skatuves māksla I, 
II 3KRP 
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18. Simona Orinska RISEBA lektore (vēlēta) Mg.Art AKonceptuālā domāšana un 
praksē balstīta pētniecība 2KRP 
BMultimediju skatuves māksla I, 
II 9KRP 

19. Ellen Pearlman  Viespasniedzēja / Adj. 
Profesore, New School / 
Paarsons Design School, 
Ņujorka 

Ph.D BDigitālā māksla I,II 2KRP 

 

20. Piibe Piirma LiepU pasniedzēja Dr.art BDigitālā māksla I,II 2KRP 

21. Shawn Pinchbeck LiepU docents, pieņemts uz 
laiku,RISEBA pasniedzējs 

Ph.D. AAudio kultūra 3KRP 
AInteraktīvā māksla un 
multimediju performances 3KRP 
BSkaņas māksla un elektroniskā 
mūzika I,II 5KRP 
BMultimediju skatuves māksla I, 
II 3KRP 

22. Jānis Rēdlihs RISEBA lektors (vēlēts) Mg.art AVizuālā kultūra un jauno mediju 
estētika 2KRP 
BMultimediju skatuves māksla I, 
II 2KRP 

23. Ineta Sipunova RISEBA/LiepU pasniedzēja Mg. art AInteraktīvā māksla un 
multimediju performances 2KRP 

24. Ilva Skulte RISEBA/LiepU pasniedzēja /, 
pieņemta uz laiku; asoc.prof. 
RSU 

Dr.philol. AMediju teorija un pētniecības 
metodes 1KRP 

25. Rasa Šmite  LiepU profesore, ievēlēta Dr.sc.soc. AKonceptuālā domāšana un 
praksē balstīta pētniecība 2KRP 
AVizuālā kultūra un jauno mediju 
estētika 3KRP 
AMediju teorija un pētniecības 
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metodes 2KRP 
BDigitālā māksla I,II 5KRP 

26. Raitis Šmits LiepU pasniedzējs, pieņemts uz 
laiku;  asoc.prof. Latvijas 
mākslas akadēmijā 

Dr.art BDigitālā māksla I,II 7KRP 

27. Kristine Vende-Kotova RISEBA pasniedzēja Dr.psych. BMultimediju skatuves māksla I, 
II 3KRP 

28. Margita Zālīte RISEBA pasniedzēja Mg.art AInteraktīvā māksla un 
multimediju performances 3KRP 

 
 

 
B6.tabula 

Akadēmiskā personāla saraksts un personāla raksturojums studiju programmā „Aktiermāksla” 

Nr. p. k. Vārds, uzvārds Amats, ievēlēts vai uz 
laiku pieņemts darbā 

Zinātniskais  
vai akadēmiskais/ 

profesionālais grāds  

Studiju kursi,  
apjoms KRP 

1.  Inga Bliska Docente, ievēlēta Dr. philol. Svešvaloda: I, II (franču val.)  
4 KRP 

2. Dina Bruže Lektore, 
pieņemta uz laiku 

Bakalaura grāds Skatuves deja: I, II, III, IV, V, VI, VII 
7 KRP 

3. Rasa Bugavičute-Pēce Lektore, 
pieņemta uz laiku 

Mg. Rakstniecības studijās, Mg. 
art. 

Aktiermeistarības praktikums: III, IV, 
V 3 KRP 
 

4. Dagnija Deimante Docente, ievēlēta Dr. paed. Svešvaloda: I, II (angļu val.)  
4 KRP 

5. Ieva Dreimane Lektore, 
pieņemta uz laiku 

Bakalaura grāds Vokālā meistarība: 
I, II, III, IV, V, VI, VII  7 KRP 

6. Zanda Gūtmane 
 

Asociētā profesore, 
ievēlēta 

Dr. philol. 
 

Pasaules literatūras, kultūras un teātra 
vēsture: I, III  
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4 KRP 
Latviešu literatūras vēsture Baltijas 
kontekstā: I  
2 KRP 

7. Liene Grava Lektore, 
pieņemta uz laiku 

Bakalaura grāds Skatuves deja: I, II, III, IV, V, VI, VIII   
7 KRP 

8. Rita Lūriņa Lektore, 
pieņemta uz laiku 

Mg. art. Skatuves kustība: I, II, III, IV, V, VI, 
VIII   
7 KRP 

9. Lauris Gundars Lektors, pieņemts 
darbā uz laiku 

Mg. art. Skatuves tekstu jaunrade  2 KRP 
 

10. Mārtiņš Kalita Lektors, pieņemts 
darbā uz laiku 

Bakalaura grāds Skatuves kustība:  
I, II, III, IV, V, VI, VII  7 KRP 

11. Benedikts Kalnačs Profesors, ievēlēts 
 
 

Dr. habil. philol. Drāmas teorija un analīze: I 4 KRP 
Latviešu teātra vēsture  
2 KRP 
Pasaules literatūras, kultūras un teātra 
vēsture: II, IV 4 KRP 

12. Valentīna Kaļiņina Asoc. prof., ievēlēta Dr. paed. Svešvaloda: I, II (krievu) 4 KRP 
13. Aldis Kļaviņš Profesors, ievēlēts Mg. art. Mākslas vēsture  

2 KRP 
14. Anda Kuduma Docente, ievēlēta Dr. philol. Latviešu literatūras vēsture Baltijas 

kontekstā: III   
2 KRP 

15. Inese Kučinska Lektore, pieņemta 
darbā uz laiku 

Bakalaura grāds Skatuves runa I, II, III,  IV,  V,  VI,VII 
 8 KRP 

16.  Mārīte Lazdāne Lektore, pieņemta 
darbā uz laiku 

Mg. music. Vokālā meistarība:  
I, II, III, IV, V, VI, VIII  
7 KRP 

17. Edgars Lāms Profesors, ievēlēts Dr. philol. Latviešu literatūras vēsture Baltijas 
kontekstā: II  
2 KRP 
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18. Herberts Laukšteins Lektors, pieņemts 
darbā uz laiku  

Mg. art. Aktiermeistarības teorija : I, II, III, IV, 
V, VII, VIII 9 KRP 
Aktiermeistarības praktikums: I, III, 
IV, V, VIII   6 KRP 
Studiju darbs II 
 2 KRP 
Bakalaura darbs  
10 KRP 

19. Leons Leščinskis Lektors, pieņemts 
darbā uz laiku 

Bakalaura grāds Aktiermeistarības praktikums: II, III, 
IV, V, VII, VIII  
9 KRP 

20. Vēsma Lēvalde Docente, ievēlēta Dr.art. Drāmas teorija un analīze: III  
2 KRP 
 

21. Valentins Masaļskis 
(Valentinas Masalskis, 
Klaipēdas Universitāte) 

Profesors, pieņemts 
darbā uz laiku 

Mg. art. Aktiermeistarības teorija: VI 2 KRP 
Aktiermeistarības praktikums: VI  
4 KRP 
Studiju darbs III 
 2 KRP 

22. Dmitrijs Petrenko Lektors, pieņemts 
darbā uz laiku 

Mg. soc., 
Mg. art. 

Aktiermeistarības teorija: I, II, III, IV, 
V, VII, VIII 9 KRP 
Aktiermeistarības praktikums: IIII, IV, 
V, VII, VIII  
8 KRP 
Studiju darbs I  
 2 KRP 

23. Jānis Siliņš Profesors, pieņemts 
darbā uz laiku 

Mg. art. Skatuves runas metodika: I, II, III, IV, 
V, VI 6  KRP 

24. Irina Strazdiņa Docente, 
ievēlēta 

Dr. psych. Psiholoģija 2 KRP 

25.  Ilze Valce Profesore, ievēlēta Mg. music. Teātra un kino mūzikas vēsture  
2 KRP 
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Vokālā meistarība III, IV, V, VI, VII 
5KRP 

26. Helēna Vecenāne Docente, ievēlēta Dr. paed. Skatuves kustība I, II, II, IV, V, VI, 
VII 
9 KRP 

27.  Māra Zeltiņa Asociētā profesore, 
ievēlēta 

Dr.biol. Vides un civilā aizsardzība 2KRP 
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1.6.3. studiju virziena metodiskais, informatīvais (tai skaitā bibliotēkas resursu) un 
materiāltehniskais nodrošinājums, tā atbilstība apgūstamo profesiju reglamentējošo 
normatīvo aktu prasībām  

Liepājas Universitātes bibliotēka ir akreditēta (kopš 2005.g.) vietējās nozīmes 
bibliotēka. Liepājas Universitātes bibliotēka strādā ar bibliotēku automatizēto sistēmu ALISE 
(www.isalise.lv/isalise) un ir Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas (www.lataba.lv) 
locekle un grāmatu fonds - 70 000 vienības. Bibliotēkas lietotāju rīcībā ir brīvpieejas 
abonements, brīvpieejas lasītava, elektronisko resursu lasītava un četras nozaru lasītavas pie 
pētniecības struktūrvienībām. Bibliotēkas krājumus lasītavās var lietot ikviens, taču 
abonementā uz mājām izsniedz tikai Liepājas Universitātes studentiem, akadēmiskajam un 
vispārējam personālam. Bibliotēkā ir pieejams Wi-Fi bezvadu internets. Elektronisko resursu 
lasītavā piedāvā individuālās un grupu apmācības informācijas atlasē elektroniskajā katalogā. 
Bakalauriem, maģistrantiem, doktorantiem, pasniedzējiem, pētniekiem Elektronisko resursu 
lasītavā piedāvā konsultācijas par informācijas atlasi LiepU abonētajās datubāzēs (gan 
individuāli, gan grupām). Liepājas Universitātes bibliotēka ir pievienojusies Vienotās lasītāju 
kartes projektam. Ir pieeja LiepU Bibliotēkas abonētajām datubāzēm ārpus universitātes 
datoru tīkla: https://e-biblioteka.liepu.lv/ - EBSCO, Science Direct, Cambridge Journals 
Online, Letonika.lv, Web of Science,  SCOPUS15. 

Pārskata periodā Mākslas virziena studiju īstenošanā notika trijās studiju ēkās – Kūrmājas 
prosp. 13; Lielajā ielā 14; Kr. Valdemāra ielā 4 (Informācijas tehnoloģiju studiju kursi 
speciāli aprīkotās datorklasēs). 

Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorijā (Liepājā, Kūrmājas pr. 13) studiju 
programmas nodrošināšanai, studentiem un pasniedzējiem pieejama nepieciešamā 
laboratorijas tehnika – foto un video studijas, foto tehnika un apgaismojums, video tehnika un 
apgaismojums (gan darbam studijā, gan lietošanai ārpus laboratorijas), statīvi, datortehnika 
gan darbam ar programmā paredzētajām datorprogrammām gan uz vietas laboratorijā, gan 
lietošanai mājās – stacionārie un portatīvie datori. 

Studiju programma regulāri atjauno studentiem nepieciešamos resursus (jaunas baterijas, 
jaunas lampas zibspuldzēm, lādētāji, jauni foni studijai utt.). 

Lekciju darbam pieejama arī skaņas studija, kas paredzēta skaņas ierakstu veikšanai un 
apstrāde, kā arī iekārtota, lai tajā būtu iespējams veidot telpiskas skaņas kompozīcijas 
(surround, 5.1. un 7.1.). Skaņas studijā pieejama arī tehnika lietošanai ārpus laboratorijas 
(piemēram, lauka ierakstu veikšanai). 

Mākslas virziena studiju programma tiek finansēta no šādiem avotiem: valsts dotācijām, 
LiepU pašieņēmumiem, attīstības projektiem un mazajiem grantu projektiem – VKKF, VKKF 
Kurzemes programma, Liepājas Kultūras pārvalde u.c. 

Būtiska nozīme ir bijusi 2 liela mēroga attīstības projektiem – Jauno mediju mākslas 
izglītības izveidošanai un attīstībai Liepājā, kas saņēma EEZ/Norvēģu finanšu instrumenta 
atbalstu. Par šo projektu līdzekļiem tika izveidota studiju vide – izremontētas un aprīkotas 
puspagraba telpas Liepājā, izveidota materiāli tehniskā bāze. 

Šo projektu rezultātā LiepU infrastruktūra ir atbilstoša, lai īstenotu studiju programmas 
vajadzības: ir izveidota foto laboratorija un studija, skaņu producēšanas un apstrādes 
laboratorija, mediju laboratorija un citas studijām nepieciešamās telpas. 

Liepājas Universitātē pieejama bibliotēka un elektroniskie resursi – zinātniskās un 
specializētās nozares katalogi, žurnāli un grāmatas. Paralēli LiepU krājumam, Mākslas 
pētījumu laboratorijā ir plaša jomas literatūras mediatēka – aktuālie izdevumi (žurnāli, 
katalogi), nozarē būtiski izdevumi, grāmatas, raksti, audio un video krājums. Ik gadu 
mediatēkas krājumi tiek mērķtiecīgi papildināti un atjaunoti (sekojot gan nozares attīstībai, 
                                                           
15 https://e-biblioteka.liepu.lv/databases 
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pasniedzēju, studentu un pētnieku interesēm un pētāmajām jomām). 
No 1992. gada Liepājas Universitātes bibliotēka strādā ar bibliotēku automatizēto sistēmu 

ALISE (www.isalise.lv/isalise). LiepU bibliotēkā pieejamais grāmatu fonds – 70 000 
vienības. Bibliotēkas lietotāju rīcībā ir brīvpieejas abonements, brīvpieejas lasītava, 
elektronisko resursu lasītava un četras nozaru lasītavas pie pētniecības struktūrvienībām. 
MPLab specializētās jomas literatūras grāmatu fonds – ap 1000 vienības. MPLab fondā 
glabājas arī studiju programmā izstrādātie gala darbi. 

MPLab administrētām studiju programmām telpas studentiem, pasniedzējiem un 
pētniekiem ir pieejamas katru dienu, visu diennakti, tai skaitā arī brīvdienās. Telpās ikdienā 
uzturās ap 20 – 30 cilvēki. 

MPLab visas auditorijas ir aprīkotas ar audiovizuālām prezentāciju iekārtām – video 
projektors vai ekrāns, dators, prezentācijām paredzēti skaļruņi. 

LiepU telpās ir 100% bezvadu interneta pārklājums (20 Mb/ps). 
MPLab pieejama arī cita biroja tehnikas – 3 krāsu printeri, 2 melnbalti kopētāji (A3 un 

A4), skeneris. 
Liepājā, Kūrmājas prospektā 13, Mākslas pētījumu laboratorijā pieejamās telpas un 

aprīkojums: 

Skaņu studija 30 m² + 15 m² 

Aprīkojums: Dators MAC Pro, HD projektors, skaņas karte Fireface 800, skaņas pults 
ProRack H1020, skaņas monitoru komplekts Dynaudio BM12A (4 gab.), 
Mikrofoni Shure un AKG, M-audio Keystation Pro 88. 
Skaņas ierakstītāji (4 gab.), Skaņas pults ZED10, Skaņas karte Motu 
Traveler, Skaņas karte Motu 828, Skaņas Karte Gigaport HD+, Aktīvie 
skaļruņi KV2 audio EX12 un subwooferis, skaņas pastiprinātāji (3 gab.), 
Analogais moduļu sintezators (Doepfer A-100BS2) + papildus moduļi 
 
Programmatūras: Apple Logic Pro, Max MSP 5, Adobe CS5 Master 
Collection, Abelton Live 9 

Foto/video studija 30 m² + 30 m² 

Aprīkojums: Foto foni (balts, pelēks, zaļš), foto statīvi (3 gab.), video statīvi (4 gab.), 
foto gaismas (impulsgaismas, zibspuldzes, lietussargi, atstarotāji u.c.), 
video gaismas – Kino Flo (2 gab.), LED gaismas (3 gab.), skatuves 
prožekori (2 gab.). 
Video stabilizētājs (Flycam 6000),  Sony HDV rakstītājs GV-HD700,  
Video miksēšanas pults Edirol V-4,  Monitors filmēšanas laukumam 
panasonic BT-LH1700WE17 
Fotokameras: 
Digitālās kameras Nikon D90 ar dažādiem objektīviem (5 gab.), Nikon 
D300s (1 gab.), Nikon D700 (1 gab.). Analogās kameras Nikon F100 
Video kameras (8 gab.), Videokameras ārējie mikrofons. 

3D telpa 30 m² 

Aprīkojums: 3D projektors ar polarizācijas brillēm, IZ3D monitori ar polarizācijas 
brillēm (2gab), Samsung 3D monitors ar shutter tipa brillēm. 

Mediatēka 65 m²; 30 sēdvietas 
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Aprīkojums: Televizors Sony Bravia 54'', ekrāns, projektors, skaņas iekārtas 
prezentācijām, darba galdi (4 – 6 gab.), 40 sēdvietas. 
Ārējais cietais disks Lacie 1TB (USB/Firewire) 
Pārējā tehnika un aprīkojums 
Elektronisko grāmatu lasītāji (2 gab.), grafiskās planšetes (2 gab.), 
portatīvie datori MacBook Pro (16 gab.), Mac Mini (8 gab.), iMac (3 gab.), 
Darba stacijas Mac Pro (8 gab.), Apple monitori, projektori (16 gab.). 
Kinect stereo kameras (2 gab.), VR sistēma un kontroles (HTC Vive), 3D 
printeris. 
Lekcijām – tāfeles, saliekamie ekrāni, pārnēsājamās skaņas sistēmas. 

Mākslas studiju infrastruktūra Lielajā ielā 14 iekārtota un pilnveidota 2017./2018.studiju 
gadā atbilstoši programmas “Dizains” specializācijas virzieniem: interjera dizains, produktu 
dizains, datordizains, fotomāksla.  Līdz ar to studiju procesa īstenošana notika atbilstoši 
vajadzībām grafikā, veidošanā, keramikā, interjera dizainā, kompozīcijā, darbam materiālā, 
tekstildizainā, stikla dizainā, keramikā, gleznošanā, zīmēšanā, fotomākslā: 
Grafikas mākslas darbnīca 

Sietspiedes iekārta: iekārta drukāšanai uz līdzenas virsmas 
Vakuuma galds TY-ME78, ATMA  
Gaismas skapis MEGA-LIGHT UV Fluorecent Exposure System 
Manuālais karuselis 4 krāsu drukai M&R, chamelion 
Tunelis ECONOMAX 2 
Starpžāvēšanas iekārta Acoma 
Aizsargamaska  
Aigstspiediena mazgātājs FORCE 145  
Metāla plaukts (2016.g.12) 
Sietspiedes krāsas (2016.g.11.) 
Alumīnija rāmis ar sietu 90T  

 Vizuālās mākslas darbnīca 
Lielformāta printeris/ploteris 
Frēzēšanas mašīna 
Elektriskā giljotīna IDEAL-95 EP 
Lielformāta profesionālais griezējs ar statīvu IDEAL 1110 
Zīmēšanas galdi  

Keramikas darbnīca 
Apdedzināšanas krāsns 
RAKU apdedzināšanas krāsns 
Glazūras, Māli, Keramikas pigments, Akmens masa 

Stikla mākslas darbnīca 
Stikla kausēšanas krāsns 
Smilšu strūklas iekārta Pro Vetro-5133000 
Stikla slīpmašīna Pro Vetro – 3072100 
Dimanta disks 
Silīcija karbīda di sks. 

Fotostudija (uzsākta izveide) 
Fotokamera NIKON D90 16-85VR 
Videokameras Sony PMV-EX3. 
Studiju gaismas ar reflektoru un statīvu  
Studijas lietussargs METZ UMBRELLA  
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Mākslas studiju materiāli tehniskās bāzes iespējas iespaido studējošo skaits, 
nepietiekamais iedalīto budžeta vietu skaits mākslas virzienā, finansiāla nepietiekamība 
jaunākā tehnoloģiskā aprīkojuma un citu resursu iegādei, studiju vides regulārai pilnveidei un 
darbnīcu iekārtošanai. 
1.7. Zinātniskās pētniecības (radošās darbības) īstenošana studiju virziena ietvaros, tai 
skaitā pētniecības institucionālā organizācija, studiju virziena īstenošanā iesaistītā 
akadēmiskā personāla pētnieciskā (radošā) darbība, studējošo iesaistīšana pētniecības 
(radošajos) projektos, kā arī dalība starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes 
padomes un citu institūciju finansētajos projektos pārskata periodā 

Virziena „Mākslas” pētniecības institucionālās organizācijas raksturojums: LiepU 
Zinātnes prorektore→dekāne →virziena vadītājs→ akadēmiskais personāls. 

Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskā un radošā darbība 
raksturojama vairākos virzienos. Akadēmiskā personāla piedalīšanās vietēja un starptautiska 
mēroga zinātniskās konferencēs, zinātniski praktiskās konferencēs un publikācijas (zinātniskās 
darbības pārskats par 2017. gadu pieejams Zinātniskās darbības pārskatā par 2017.gadu 
(https://sciencelatvia.lv/#/pub/institucijas_publ_parskats/254278), informācija par 2018. gadu tiek 
apkopota 2019. gada janvārī. Turpmākajā tekstā atklāti atsevišķi piemēri: 

 
Nozīmīgākās publikācijas: 
Šmite, Rasa, Armin Medosch, Raitis Smits (Editors, sastādītāji). Renewable Futures. Art, 
Science and Society in Post-Media Age, Acoustic Space (Vol. 16). Riga: RIXC; Liepaja: LiepU 
MPLab, 2017 
Krastiņa, Gunta. (2017). The Impact of a Visual Arts Studio on the Development of the 
Emotional Well – Being of a Personality. Menas, dizainas ir meninis ugdymas: Kurybiškumo 
lavinimo metodai ir patirtys. 10 - osios tarptautines mokslines praktines konferencijos 
medžiaga: rakstu krājums. Kauņa: Kauno kolegijos reklamos ir mediju centras, 2017, 61. - 68. 
lpp. 
Klasone, Inta, Klasone, Ineta (2017). Possibilities of Application of Visual Art to Education 
Curriculum.  ICLEL 2017 (3rd International Conference on Lifelong Education and 
Leadership for ALL-ICLEL 2017. pp.872 – 882; ISBN:978-605-66495-2-3 
Klāsone, Inta, Ineta Klāsone (2018) Mākslas aktualitātes cilvēka izglītībā un dzīvē. 
Topicalities of the art in a person’s education and life. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, XX / 
Sastādītājs, atbildīgais redaktors Arturs Medveckis. Liepāja: LiePA, 238.-246.lpp. 
Society and Culture. Collection of articles, XX / Complier, editor-in-chief Arturs Medveckis. 
Liepaja: LiePA, ISSN 14076918 
https://www.liepu.lv/uploads/files/Sabiedr%C4%ABba%20un%20kult%C5%ABra_2018_krajums.
pdf 
Krastiņa, Gunta (2018). Vizuālās mākslas loma mūsdienu sabiedrībā un izglītībā. The role 
of visual art in contemporary society and education. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, 
XX / Sastādītājs, atbildīgais redaktors Arturs Medveckis. Liepāja: LiePA, 263.-270.lpp. 
Society and Culture. Collection of articles, XX / Complier, editor-in-chief Arturs Medveckis. 
Liepaja: LiePA, ISSN 14076918 
https://www.liepu.lv/uploads/files/Sabiedr%C4%ABba%20un%20kult%C5%ABra_2018_kra
jums.pdf 
Priedola, Anna, Vīksne, Ieva (2018). Atvērtā laboratorija, Virtuves sarunas, Gaismas darbi 
un daudz citu mākslas projektu – Liepājas universitātes jauno mediju mākslas studentu, 
pētnieku un docētāju aktivitātes pavasara semestrī. Scriptus Manet: humanitāro un mākslas 
zinātņu žurnāls,  Liepāja: LiePa, ISSN 2256-0564  143 – 153. 
Dalība konferencēs 
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M. Demitere. Data vizualisations – using slow media art to promote deep sustainability” 
Konference “Virtualities and Realities”. 2017. gada 19.-20. oktobris, Rīga. 
J. Garančs. Induced Spaces as an Effort of New Sense/Making – Interfacing Financial 
Trading in 3D/VR Konference “Virtualities and Realities”. 2017. gada 19.-20. oktobris, Rīga. 
P. Vītola. Demystifying network. Konference “Virtualities and Realities”. 2017. gada 19.-20. 
oktobris, Rīga. 
A.Ceplītis. The Tension of Temporal Focalisation and Immersivity in 360° 3D Virtual Space 
Konference “Virtualities and Realities”. 2017.gada 19.-20. oktobris, Rīga. 
N. Vilmane. Latviskā dzīvesziņa – drošs pamats dzīvei emigrācijā: Brazīlijas piemērs. IV 
Pasaules latviešu zinātnieku kongress „Latvijas spēks ir tās ļaudīs, un viņu zināšanas ir mūsu  
vērtība”, 2018.gada 18.-20.jūnijā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Rīgā 
I.Klāsone. Historical background of the importance of art Education in teacher training 
process in Latvia. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Art, design and art 
education: methods and experiences of creativity development”, 2017.gda 30.novembris, 
Kauņas Lietišķo zinātņu universitāte, Lietuva. 
I.Klāsone. Opportunities for improving of interest based arts learning in the lifelong 
education context. XII starptautiskā zinātniskā konference „Teachers’ Training in the XXI 
CENTURY: Changes and Perspectives”, 2017.gda 24. novembris, Šauļu Universitāte, Lietuva 
G. Krastiņa. Contradictions and paradoxes in visual arts Education at school and interest 
studies.   1st International Scientific and 6th VDU, MRU, KU, VU Consortiums of Doctoral 
Studies in Education Conference of Doctoral Students in Education, 2017.gada 14.oktobris, 
Klaipēdas Universitāte, Lietuva. 
G. Krastiņa. Neformālā vizuālās mākslas izglītība: praktiskie rezultāti bērnu un pieaugušo 
izglītībā. Izglītības Zinātņu Institūta 10.jubilejas konference, „Izglītības aktualitātes pārmaiņu 
laikā”, 2018.g.20.aprīlis Liepājas Universitāte 
I. Klāsone. Topicality of Integrating Art Therapy Work Forms Into Visual Art Education.  4th 
International confrence on lifelong education and leadership for all.  Vroclava, Polija. 2018.g. 
5.-7. jūlijs 
S. Pucena. Dalība Kultūras mantojuma forumā “Dzīvojam ar kultūras mantojumu”. 26. – 
28.04.2018. Kuldīga. 
R. Šmite. Renewable Futures 2018: Hybrid Labs, Aalto, dalība konferences orgkomitejā un 
konferences moderatore. 30. maijs - 2. mūnijs, 2018 
R. Šmite.  Dalība konferencē„Media Art Histories,Krēmsa, Austrija ,. 23.-25.novembris, 
2017 
 
 
Vizuālās mākslas darbu publikācijas 
Herberts, Erbs (2018) The frozen. Tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos medžiaga. 
Menas, dizainas ir meninis ugdymas. ISSN 2424-4597 Kauņa: Kauno kolegija, p. 223 
Klāsone, Inta (2018). Blooming in the dark. Tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos 
medžiaga. Menas, dizainas ir meninis ugdymas. ISSN 2424-4597 Kauņa: Kauno kolegija, p. 
235  
Klāsone, Inta (2018). Summer. Tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos medžiaga. 
Menas, dizainas ir meninis ugdymas. ISSN 2424-4597 Kauņa: Kauno kolegija, p. 236 
Gunta, Krastiņa (2018) Cycle King. King who eats strawberries with sweet crème. 
Tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos medžiaga. Menas, dizainas ir meninis 
ugdymas. ISSN 2424-4597 Kauņa: Kauno kolegija, p. 237 
Gunta, Krastiņa (2018) Cycle King. Half kingdom by........? Tarptautinės mokslinės praktinės 
konferencijos medžiaga. Menas, dizainas ir meninis ugdymas. ISSN 2424-4597 Kauņa: 
Kauno kolegija, p. 238 
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Mārtiņš, Krūmiņš (2018) On earth and in the air.    Tarptautinės mokslinės praktinės 
konferencijos medžiaga. Menas, dizainas ir meninis ugdymas. ISSN 2424-4597 Kauņa: 
Kauno kolegija, p. 240 
Aivars, Rozenbahs (2018) RETRO Tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos medžiaga. 
Menas, dizainas ir meninis ugdymas. ISSN 2424-4597 Kauņa: Kauno kolegija, p. 248 
Solvita Spirģe – Sēne (2018) The story will happen Tarptautinės mokslinės praktinės 
konferencijos medžiaga. Menas, dizainas ir meninis ugdymas. ISSN 2424-4597 Kauņa: 
Kauno kolegija, p. 257 
Citas publikācijas. 
Inta, Klāsone (2018) Liepājas mākslas notikumi: Liepājas Universitātes Humanitāro un 
mākslas zinātņu fakultātes Mākslas nodaļas docētāju radošā darbība 2017.gada otrajā 
pusgadā. Scriptus Manet: humanitāro un mākslas zinātņu žurnāls + Journal of Humanities 
and Arts, Nr.7. Atbildīgā redaktore Anita Helviga. Liepāja: LiePA, 139. – 144.lpp., ISSN 
2256-0564 

 
1.Akadēmiskā personāla piedalīšanās vietēja un starptautiska mēroga mākslas izstādēs, 
simpozijos, plenēros un radošajās darbnīcās. Darbības pārskats par 2017. gadu pieejams: 
https://www.liepu.lv/uploads/files/Makslas_2016__2017_st_g__ML.pdf informācija par 2018. 
gadu tiek apkopota 2019. gada janvārī. 

Nozīmīgākās izstādes 2017./2018. st. g.: 
Personālizstādes 
A. Priedola izstāde “Sajūtu sekcija” Liepāja, septembris 2017 
R. Smite & R. Smits Izstāde “Talk to Me. Human-Plant Communication”, Lielais Dzintars, 
Liepāja, 2017.gada 5.-30. septembris  
M. Krūmiņš. Personālizstāde Liepājas Universitātē, 2017.gada augusts - septembris. 
M. Krūmiņš. Personālizstāde Šauļu Universitātes mākslas galerijā, Lietuva. 2017.gada 
septembris 
 A. Kļaviņš. Personālizstāde Liepājas Universitātē, 2017.gada septembris – decembris. 
A. Priedola izstāde “Fast Forward”, Liepāja, novembris 2017 
G. Krastiņa. Personālizstāde „Piemares impresijas” Liepājas Universitātē, 2017.gada 
1.novembris, Letonikas 7.kongresa ietvaros  
Dz. Vīriņa. Personālizstāde „Ilustrācijas Ē. Kūļa bērnu literatūras darbiem” Liepājas 
Universitātē, 2017.gada 1. novembris, Letonikas 7.kongresa ietvaros  
P. Vītola. GAISMAS DARBI Personālizstāde 23.03. – 26.04.2018, Liepāja, Kūrmājas 
prospekts 13. “Gaismas darbi” ir mākslinieces pētījumi tehnoloģiju pasaulē. Gaisma darbos 
izmantota kā fizikāla parādība, kā informācijas nesējs un kā galvenais motīvs, aicinot cilvēkus 
aizdomāties par to, kas īsti atrodas aiz zilajiem ekrāniem un iekšā melnajās kastēs. 
G. Krastiņa. Gleznu izstāde “Filips” mākslas galerijā Mētras Māja Aizputē, 2018.gada 
7.aprīlī.  
G. Krastiņa. Personālizstāde "Filips” Liepājas Latviešu biedrības nama Izstāžu galerijā 
2018.gada 2. jūlijā 
 
Dalība izstādēs: 
2017.gada oktobris. Dalība Liepājas mākslinieku vizuālās mākslas kopizstāde Liepājas 
muzejā: G. Krastiņa, M. Krūmiņš, A. Kļaviņš 
2017.gada decembrī. Dalība fotostudijas Fotast izstādē "Savējie" Latviešu biedrības nama 
galerijā un foajē: D. Ģibiete. 
2017.gada decembris. Dalība izstādē „Gada glezna“ mākslas galerijā „Asūna” Rīgā: M. 
Krūmiņš 
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2017.gada novembris. Dalība mākslas darbu izstādē Kauņas Tehnoloģiju 
koledžas/universitātes J. Vienožinska konferences „Art, design and art education: methods 
and experiences of creativity development, 10 - osios tarptautines mokslines praktines 
konferencijos” ietvaros. Kauņa, Lietuva: G. Krastiņa, A. Rozenbahs, M. Krūmiņš, I. Klāsone, 
S. Spirģe – Sēne, H. Erbs, Dz. Vīriņa. 
2017.gada decembris. Dalība 25.starptautiskā miniatūru izstādē „Kaledine miniatiūru paroda” 
Šauļu mākslas galerijā ‘’Laiptai’: G. Krastiņa, A. Kļaviņš, I. Klāsone, S. Spirģe – Sēne, H. 
Erbs 
A.Kļaviņš, M. Krūmiņš. Baltu dienu ietvaros 2018.gada 9.februārī Humanitāro un mākslas 
zinātņu fakultātē Kūrmājas prospektā tika atklāta universitātes mācībspēku, mākslinieku A. 
Kļaviņa un M. Krūmiņa gleznu izstāde.  
A. Kļaviņš, M. Krūmiņš.2018.gada 8.februārī Liepājas muzejā tika atklāta Latvijas 
simtgadei veltīta izstāde "Liepājas māksla. 100 gadi". Izstādē piedalījās pasniedzēji,  
2018.gadā no 2. marta – 25. martam mākslas jomas pasniedzēji A. Kļaviņš, M. Krūmiņš un 
G. Krastiņa piedalījās gadskārtējā vizuālās mākslas kopizstādē “Pavasara atmoda”, ko 
organizēja biedrība “Mākslas kolēģi”. 
2018.gada 19.maijā Muzeja nakts un 21. starptautiskās zinātniskās konferences “Sabiedrība 
un kultūra: vērtību dimensija” ietvaros mākslas jomas pasniedzēji iekārtoja mākslas darbu 
izstādi Liepājas Universitātē. Gleznas, fotogrāfijas, tēlniecības darbus izstādīja mācībspēki, 
mākslinieki I. Klāsone, A. Kļaviņš, R. Gabaliņš, N. Vilmane, D. Vīriņa, G. Krastiņa, S. 
Spirģe – Sēne. 
2018.gada 26. maijs - 22. jūnijs. Dalība Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeja 
Heršela grupas mākslinieku darbu izstāde „CIANO pavasaris": S. Spirģe-Sēne, 
A.Rozenbahs. 
2018.gada 17. augustā. Dalība valsts simtgadei veltītajā izstādē "Ne-zūdošā Liepāja" galerijā 
"Romas dārzs": M. Krūmiņš, A. Kļaviņš 
2018.gada 30. maijs – 2. jūnijs, “Swamp Radio” un “Mikropasauļu svārstības”, izstādē 
“OsloFjord Ecologies”, Aalto universitāte, Espoo, Somija. 
2018.gada 30. augusts – 11. novembris, “Swamp Radio” izstādē “Eco-Visionaries”, HeK, 
Bāzele, Šveice 
2018. gada 23.marts– 26.aprīlis. “Gaismas darbi” LiepU HMZF, Liepāja: P. Vītola. 
2018.gada 21. – 22.jūlijs. Izstāde “Wild Bits”, Maajaam, Igaunija: P. Vītola.  
2018. gada 20.maijs. Dalība izstādē “Eksperiments” Muzeju naktī MPLab, Liepājā: P. Vītola. 
2018. gada 27.jūlijs – 05.augusts. Dalība izstādē “Māksla kā rīks izmaiņu veicināšanai” 
Liepājā:  
 
Dalība plenēros, simpozijos,rezidencēs, festivālos: 

 2018. 7. - 15. Februāris, R. Šmite, R. Šmits. “Talk to Me, Runā ar mani”, 
Eksperimenta Art Science Festival, Grenoblē, Francija,  

 2018.gada 22.-25.februāris. Mākslinieks V. Johansons 
Barents Spektakel festivālā Norvēģijā pirmizrādīja savu skaņas un kino skulptūru 
“Prombūtne/Undercurrents”.  

 2018. gada 27.aprīlis – 12.maijs. Dalība mediju mākslas 
festivālā ENTER 16 Šauļos, Lietuvā: P. Vītola, M. Demitere 

 2018. gada maijs Dalība Madreiras filmu festivālā ar filmu 
“YOU•WHO?" Funchal, Madeira, Portugāle: K. Heils 

 2018.gada 07. – 22.jūlijs  P. Vītola rezidence “Wild Bits”, 
Maajaam, Igaunija 
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 2018.g. 9. – 14. jūlijs. Dalība Starptautiskajā zīmētāju un 
gleznotāju plenērā ‘’Liepājas marīna 18’’: A. Kļaviņš, M. Krūmiņš un G. 
Krastiņa. Liepāja. 

 2018.gada jūlijs. Dalība 12. starptautiskajā mākslinieku 
plenērā „Pilies malūne“: M. Krūmiņš, A. Kļaviņš. 

 2018. gada16.-23.jūlijs. Dalība Starptautiskajā vizuālās 
mākslas simpozijā „Abstraktais un konkrētais vizuālās mākslas kompozīcijā. 
Ornaments”: G. Krastiņa, S. Spirģe-Sēne, Dz. Vīriņa, H. Erbs, A. Rozenbahs, I. 
Klāsone, L. Veita. Liepāja, Liepājas Universitāte. 

 2018.gada augusts. Dalība plenērā ‘’Mētras mājas draugu 
plenērs’’: G. Krastiņa. Aizpute, Mētras mājas galerija.  

 2018.gada 1.-4.augusts. Dalība starptautiskajā mākslas 
festivālā „Šiauliai monmartre republic – 2018“: A. Kļaviņš, I. Klāsone. Šauļi, 
Lietuva. 

 Ekspozīcija mediju mākslas festivālā ENTER 16 Šauļos, Lietuvā (27.04. – 12.05.) 
Mākslinieki – jauno mediju mākslas studiju programmas absolventi A. Priedola, P. 
Riekstiņš, U. Hansers, K. Dintere, R. Naļivaiko, P. Vītola, M. Demitere, ekspozīciju 
kūrēja MPLab (Maija Demitere). 
 

Citas radošās aktivitātes 
 I. Klāsone, A. Kļaviņš, redakcijas kolēģijā: Scriptus 

Manet: humanitāro un mākslas zinātņu žurnāls, Nr. 7. Liepāja: LiePa, 2017.133 lpp. 
ISSN 2256-0564 
redakcijas kolēģijā: Scriptus Manet: humanitāro un mākslas zinātņu žurnāls, Nr. 4., 
5. Liepāja: LiePa, 2017. ISSN 2256-0564 

 I. Klāsone – darbs redakcijas kolēģijā: Menas, dizainas ir 
meninis ugdymas: Kūrybiškumo lavinimo metodai ir patirtys: 9-osios tarptautinės 
mokslinės praktinės konferencijos medžiaga. Kaunas: Kauno kolegijos leidybos 
centras, 2017, pp. 230 ISSN 2424-4597 

 I. Klāsone – darbs redakcijas kolēģijā: 21. starptautiskā 
zinātniskās konferences rakstu krājums „Sabiedrība un kultūra”, Liepaja: LiePA, 
ISSN 14076918, 427 lpp. 

 2018.gada aprīlī – maijā sadarbībā ar Liepājas Diakonijas 
centru Intas Klāsones vadītās mākslas darbnīcas izstāde: Mākslas nodarbības 
socializācijas procesā (Lielā ielā 14, pagrabstāvā, 064. telpā). 

 A. Priedola. Radošo darbnīcu un diskusiju cikls “Virtuves 
sarunas: ēdiens mākslā un kultūrā”: 

15.03.2018. radošās darbnīcas “Kopjot kultūru – fermentēšana mākslā un kultūrā” 
vadīšana Liepājā 
22.03.2018. radošās darbnīcas “Ēdiens ilgtspējai” vadīšana Liepājā 
29.03.2018. radošās darbnīcas “Datu receptes” vadīšana Liepājā 
05.04.2018. radošās darbnīcas “Superpārtika un nepārtika: pārtikas hakeri” vadīšana 

Liepājā 
M. Demitere. Radošo darbnīcu un diskusiju cikls “Virtuves sarunas: ēdiens mākslā un 
kultūrā”: 22.03.2018. radošās darbnīcas “Ēdiens ilgtspējai” vadīšana Liepājā  
VIRTUVES SARUNAS: ēdiens mākslā un kultūrā (15.03. – 30.06.) MPLab zinātniskās 
asistentes, vadītājas v.i., Annas Priedolas producētais radošo darbnīcu un diskusiju cikls par 
ēdienu mākslā un kultūrā Liepājā, un darbnīcu rezultātu ekspozīcas Muzeju Naktī MPLab 20. 
maijā, un izstādē “Māksla kā rīks izmaiņu rosināšanai” Juliannas pagalmā, Liepājā, no 28. 
jūlija līdz 5. augustam. Projektu finansiāli atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds. Radošajās 
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darbnīcās tika izpētītas tādas tēmas, kā pārtikas hakeri, fermentēšana kā mākslas prakse un tās 
nozīme dažādās kultūrās, kā arī starpsugu attiecību kontekstā, ēdiens ilgtspējas un iltspējīgās 
mākslas kontekstā, kā arī dažādi pārtikas tīkli un datu iedvesmotas receptes, un Anna Priedola 
tās vadīja sadarbībā ar ārzemju māksliniekiem Endrū Patersonu (Andrew Grif Paterson) un 
Miko Lipianenu (Mikko Lipiäinen), kā arī MPLab kolēģi Maiju Demiteri. 
 
HMZF rīkotie simpoziji, festivāli u.tml.  

2018 (16.-23.07) - Starptautiskā vizuālās mākslas simpozija Liepājas Universitātē 
organizācija mākslas pedagogiem un māksliniekiem. Simpozija nosaukums: „Abstraktais un 
konkrētais vizuālās mākslas kompozīcijā. Ornaments”. Humanitāro un mākslas zinātņu 
fakultātes organizētais ikgadējais starptautiskais mākslas simpozijs – meistardarbnīcu un 
lasījumu organizācija nedēļas garumā. 2018.gada jūlijā notika 13. starptautiskais mākslas 
simpozijs, kurā piedalījās 22 dalībnieki no Latvijas, Amerikas Savienotajām Valstīm un 
Lietuvas. Simpozija nozīmīga sastāvdaļa bija izstāde, kura tika iekārtota dalībnieku ierašanās 
dienā. Pakāpeniski izstādē eksponētie darbi tiek papildināti ar darbnīcās veikto. Īstenotās 
meistardarbnīcas:  

 H. Erbs - tifani tehnikā stiklā; 
 Dz.Vīriņa – grafika; 
 S. Spirģe – Sēne – makrame mezglošana. 

Studiju programmas „Jauno mediju māksla absolvente” L. Dradeika, Mg. paed. nolasīja 
referātu: „Latvijas laikmetīgās mākslas dialogs ar mākslas vēsturi. Ročesteras Tehnoloģiju 
institūta (ASV) profesors, PhD Maikls Radins nolasīja referātu „Baltijas jūra fotogrāfijās un 
dzejā”. Noslēgumā Liepājas Universitātes skatītājiem tika atklāta simpozija dalībnieku darbu 
izstāde. Tajā bija skatāmi darbi stikla mākslā tifani tehnikā, grafikā, makrame tehnikā.  

• 9. starptautiskajā jauno mediju mākslas festivāla nedēļas „iWeek”, kas notika 2017. 
gada 13.–18. novembrī, virstēma bija “Fast Forward” un tās laikā norisinājās divas 
konferences – “Renewable Futures” tīkla dalībnieku, kā arī PhD Elenas Pērlmanas (Ellen 
Pearlman) prezentācijas, kurās piedalījās mediju pētnieki un mākslinieki no Norvēģijas, 
Somijas, Francijas, Spānijas, Latvijas un ASV. Otrajā konferencē par radošajām industrijām 
un jauno mediju lomu tajā savā pieredzē dalījās un diskusiju veidoja mākslinieki, dizaineri un 
radošo produktu uzņēmēji no Latvijas, Somijas un Francijas. Festivāla nedēļā aplūkojama bija 
arī jauno mediju mākslas absolventu un studentu izstāde “Fast Forward” un starptautiskā 
projekta “CHIC – kultūras hibridizācija kopienā”, kurā piedalījās arī jauno mediju mākslas 
studenti, izstrādājot dizaina prototipus, kas veicinātu dalīšanos ar zināšanām un prasmēm 
kopienās dažādās Eiropas valstīs, rezultātu izstāde. 

 Starptautiskais skaņas mākslas festivāls „Skaņas Dienas 2018” (26. -31.05.2018, 
Liepāja, Tirgus iela 9, MPLab) 

Šogad jau 5. reizi Liepājā no 25. Līdz 31. maijam norisinājās starptautiskais skaņas mākslas 
festivāls „Skaņas dienas”, un šogad elektroniskās mākslas un mediju centrs E-–LAB to 
veidoja sadarbībā ne tikai ar LiepU MPLab, bet arī ar Somijas starptautiski pazīstamo mākslas 
un aktīvisma platformu PIXELACHE. No 2017. līdz 2019. gadam E–LAB, MPLab un 
PIXELACHE, kā arī citas mākslas intitūcijas un individuāli mākslinieki sadarbojas 
starptautiskā Ziemeļvalstu Kultūrkontakta fonda atbalstītajā mākslas projektā “Biosignāli”, 
kurā mākslinieki pēta biosemiotiku, enerģiju kā mediju un komunikāciju, un necilvēcisku 
būtņu kultūras un radošuma potenciālu. „Skaņas dienu” ietvaros biosignāli tika pētīti 
radošajās darbnīcās: Antjes Geies-Ripati (Antye Greie-Ripatti, DE/FI) “Skaniskās savvaļas” 
darbnīcā, kuras dalībniekie veidoja kompozīcijas kopā ar dabas parādībām, bet Krišjāņa 
Rijnieka (DE/LV) „Radikālās projekciju kartēšanas” darbnīcā tika veidotas biodatu vadītas 
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vizualizācijas. Savukārt kanādiešu skaņas mākslinieks Šons Pinčbeks darbnīcā “Biosignālu 
vērtības” parādīja, kā biodatus izmantot, lai veidotu interaktīvas elektroniskās mūzikas 
kompozīcijas. Bet Viljams Bilva Kosta (William Bilwa Costa) un Maikls Reilijs Makdērmots 
(Michael Railey McDermot, US) izmantoja dziļās klausīšanās un dažādas audio ierakstu 
tehnikas, lai uztvertu un interpretētu vidi darbnīcā „Ne/dabiskie lauka ieraksti”. Necilvēciskas 
dabas parādības bija pētījuši arī skaņas mākslas izstādes dalībnieki, piemēram, kursa “signāli 
un sistēmas skaņas mākslā” docētāja Krista Dintere, kas kopā ar saviem studentiem pašu 
rokām veidoja zemūdens mikrofonus, ar ko ierakstīja purva skaņas. Kristas Dinteres un 
studentu veidotais video tika prezentēts arī kā daļa no Liepājas Universitātes profesores Rasas 
Šmites un Raita Šmitu ekspozīcijas „Purva radio” Venēcijas arhitektūras biennālē, Lietuvas 
paviljonā. Izstādē piedalījās arī Zanda Puče, Pēters Riekstiņš, Diāna Mikanova, Paula Ostupe, 
Milda Ziemane u.c. jaunie mākslinieki. Festivāla kulminācija bija divas koncertnaktis nedēļas 
nogalē, kad ar eksperimentālām skaniskām un audiovizuālām performancēm biedrības BDRB 
atjaunotajās telpās bijušajā ratiņfabrikā Tirgus ielā 9, Jaunliepājā, uzstājās pasaulslavenie 
mākslinieki Maiks Makdērmots un Viljams Bilva Kosta, Platons Buravickis, Huans Duarte 
(Juan Duarte, DE), bet radošo darbnīcu dalībnieki un vadītāji prezentēja darbnīcu rezultātus. 
Festivālu atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds, Kurzemes plānošanas reģions, rezidenču 
centrs “SERDE”, Ziemeļvalstu Kultūrkontakta fonds, LiepU MPLab, biedrība BDRB un 
jauno mediju kultūras centrs RIXC. 

 Muzeju nakts. Muzeju nakts ietvaros, paralēli izstādei, notika arī divas miniatūrā 
formātā notikušas darbnīcas – A. Priedolas darbnīcā “Apakaļ pie saknēm” dalībnieki varēja 
iepazīt latviešu senās receptes – fermentēt dažādas saknes, veidojot savas unikālas receptes un 
sakņu kombinācijas. M. Demiteres darbnīcā dalībnieki varēja izmērīt dažādu ūdens paraugu 
kvalitāti un nodoties sarunā ar mākslinieci par dabas tīrības nozīmi. 

 
• 2017.gada 30. novembrī sadarbībā ar J. Vienožinska Kauņas koledžas/Lietišķo zinātņu 

universitātes mākslu fakultāti tika noorganizēta konference un izstāde „Art, design and art 
education: methods and experiences of creativity development”. Mākslas darbu izstādē no 
HMZF piedalījās: M. Krūmiņš, G. Krastiņa, I.Klāsone, Dz. Vīriņa, S.Spirģe–Sēne, A. 
Rozenbahs, H. Erbs 

• 2018.gadā no 3.-7. jūlijam Liepājas Universitātē notika nodarbību cikls vasaras 
skoliņā „Ievads fotogrāfijā”, kuru vadīja Ročesteras Tehnoloģiju institūta (ASV) profesors M. 
Radins. 

• Sadarbībā ar Mūžizglītības nodaļu 2017./2018. studiju gadā māksliniece G. Krastiņa 
vadīja radošos seminārus - praktikumus Liepājas Universitātē.  

• Docente Dz. Vīriņa, lektore N. Vilmane, profesore I. Klāsone iesaistījās projektā 
„Talantu darbnīca Sadarbībā ar Liepājas Diakonijas centru tika vadītas projektā iesaistītajiem 
dalībniekiem nodarbības tekstildarbos, grafikā un gleznošanā. 

• Docente Dz. Vīriņa iesaistījās projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā”. Projekta 
ietvaros māksliniece izstrādāja grafiskus attēlus integrētiem mācību un metodiskiem 
līdzekļiem 1. – 6.kl. izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un dažādiem 
attīstības traucējumiem. 

Sadarbībā ar Liepājas bērnu un jauniešu centru 2017. gada novembrī mākslinieks M. 
Krūmiņš iesaistījās Latvijas gadadienai veltīto vizuālās mākslas darbu izvērtēšanā Liepājas 
Bērnu un Jauniešu centrā. 

2017.gada oktobrī Liepājas Universitāte saņēma rakstnieka Ērika Kūļa dāvinājumu – 
valodnieces Benitas Laumanes portretu, kuru gleznoja profesors, gleznotājs Aldis Kļaviņš. 

2017.gada 1. novembrī Docētāji A. Kļaviņš, S. Spirģe-Sēne, M. Krūmiņš, I. Klāsone 
organizēja un iekārtoja rakstnieka Olafa Gūtmaņa fotoportretu izstādi „Fotoportreti” Latviešu 
biedrības nama izstāžu galerijā un foajē.  



 
 

46 
 

„Frontiers in Retreat” projektā tika izveidota unikāla platforma, kas jaunā Eiropas 
mākslinieku rezidenču sadarbības tīklā veicina multidisciplināru dialogu par ekoloģijas 
jautājumiem. Frontiers in Retreat (rezidenču modulis un izstāde) – kuratore Signe Pucena 
(2017) Izstāde rezidencē „SERDE” (Aizpute) demonstrēja 5 mākslinieku – Anna Rubio, 
Joanes Simon Perret, Gints Gabrāns, Bart Vandeput un Sylvia Grace Borda projekta ietvaros 
veidotos darbus. Izstāde notika līdz 2017. gada 30. oktobrim. 
 
Studējošo iesaistīšana pētniecības (radošajos) projektos, kā arī dalība starptautiskajos 
projektos 

Pārskata periodā studentu darbu izstādes ir regulāras programmas „Jauno mediju māksla” 
moduļu un gala darbu publiskās ekspozīcijas, „Dizaina” studentu gala darbu izstādes, kā arī 
studentu darbu izstādes. Atsevišķi par Jauno Mediju mākslas doktorantu radošo darbību: 
 Doktorantūras studentes un MPLab pētnieces S. Pucenas radošā darbība: 
Līdzorganiztors un producents pasākumiem SERDES rezidenču centrā: 
 • Frontiers in Retreat [izstāde] – visu gadu 
 • Starptautiska mākslinieku rezidenču programma – 1.05. - 30.09.2018 
 • 4. Starptautiskā restaurācijas darbnīca – 16.07.-22.07.2018. 
 • Melnbaltā foto laboratorija, Aizpute – 12.07.-15.07.2018. 
 • 14. Starptautiskais čuguna mākslas festivāls, Aizpute – 6.08.-12.08.2018 
 • Individuālās rezidences un atvērtās darbnīcas – 1.05.-30.09.2018) 
Nemateriālā kultūras mantojuma prasmju darbnīcu “Akmens alus” koncepcija un 
līdzorganizēšana  Grobiņā “Dzīvās vēstures festivālā”, Valmiermuižā festivālā “Sviests”, 
Bauskā festivālā “Zobens un lemess” un Rucavā amatu mājas darbnīcu programmā. S. Pucena 
ir izstrādājusi vairākus katalogus:  
S. Pucena. Rītdienas mantojums. Eiropas plakātu izstāde un katalogs. EUNIC. 2018. 
https://issuu.com/smg.serde/docs/booklet 
Frontiers in Retreat. SERDE 2014/2018. SERDE: Aizpute, 2018. 
S. Pucena. SERDE: Artists in residencies 2017. SERDES gada grāmata. SERDE: Aizpute, 
2018. https://issuu.com/smg.serde/docs/year_book_2017 

 
Doktorantūras studentes E. Veiras radošā darbība: 
IZSTĀDES: Video projekciju autore (operatore, montāžas režisore) Latvijas Mākslas 
akadēmijas izstādē "UPE" Valmierā, 2018. gada decembrī 
KINO: Scenārija autore dokumentālajai filmai "Katra diena simtgadē" (rež. Dzintra Geka) 
(darbs turpinājās no 2017. gada novembra līdz 2018. gada novebrim) 
Īsfilmas "Telpa bez ūdens jeb pelēkie fraktāļi" izrādīšana LTV1 (scenārija autore, režisore un 
montāžas režisore: Elīna Veira, operators: Rinalds Zelts) 2018. gada 28. martā 
PUBLIKĀCIJA: Dzejkopa "Ba-Bu" literārajā žurnālā "Domuzīme" 2018. gada jūnijā 
DZEJA: Dalība "Dzejas dienās" Gulbenē, 2018. gada septembrī 

Bakalura studiju programmas „Dizains”studentu darbu izstādes: 
Latvijas VII kongresa Liepājas konferences „Piemares ļaudis un likteņi” ietvaros tika 

iekārtota studiju programmas „Dizains” studentu darbu izstāde Liepājas Centrālās zinātniskās 
bibliotēkas logos „Grafika” 2017.gada 1. – 27.novembris.  

• Latvijas VII kongresa Liepājas konferences „Piemares ļaudis un likteņi” ietvaros tika 
iekārtota studiju programmas „Dizains” 3.kursa studentu darbu izstāde Liepājas Universitātē, 
2017.gada 31.oktobris – 27. novembris 

• No 2017.gada augusta līdz oktobrim tika iekārtota mākslas virziena absolventu 
bakalaura darbu projektu izstāde interjera dizainā, datordizainā, produktu dizainā, fotomākslā 
Liepājas Universitātē. 
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2017.gada decembrī tika iekārtota studiju programmas „Dizains” 1.kursa studentu darbu 
izstāde „Formveide” Liepājas Universitātē.  

Studentu darbu izstādes Jauno mediju mākslā: Izstāde “Viegli” Priekulē janvārī; Izstāde  
“Apokalipse” Liepājā janvārī; Izstāde “Datu plūdi” Liepājā martā; Izstāde “Korelācijas” 
Liepājā jūnijā; Izstāde “Dislokācijas” Liepājā jūnijā; Izstāde “Digitālais komposts” Rīgā jūlijā 
Izstāde “Māksla kā rīks izmaiņu rosināšanai Liepājā jūlijā – augustā; Izstāde “Objekti 
atspulgā ir tuvāk nekā tie šķiet” Rīgā augustā. 
 

*Zinātnes un radošuma dienu ietvaros (2018. gada 8. martā Lielās ielas 14 pirmajā 
stāvā bija skatāma „Jauno mediju mākslas” studiju programmas studentu darbi, otrā stāva 
vestibilā bija aplūkojami interjera dizaina, produktu dizaina, datordizaina specializāciju 
studentu darbi, trešajā stāvā studentu darbi fotogrāfijā. Studējošo iesaistīšana pētniecības 
radošajos projektos ir kopsakarā ar docētāju pētniecības darbu un rezultatīvi atklājas studentu 
zinātnes un radošuma nedēļas laikā. Zinātnes un Radošuma nedēļu ietvaros no 2018. gada 5.–
17. martam studiju programmu „Dizains” un „Jauno mediju mākslas” studenti konferencē 
sniedza teorētiskā un praktiskā zinātniski pētnieciskā darba pārskatu par aktuālām tēmām 
jauno mediju mākslā, grafiskā dizaina, fotogrāfijas dizaina, produktu dizaina un interjera 
dizaina jomās. Pētnieciskā darba tematika:  
Studiju programmas Jauno mediju mākslā: 
I.Skroderēna. Polietilēna otrreizējā izmantošana skaņas mākslā 
 M. Dejus. 3D skaņas loma skatītāja vadīšanā 360 grādu video vidē 
 M. Ziemane. Skaņas uztvere laikā un telpā 
 A. Priedola. Pārtikas aprites tīkla attēlojums ilgtspējīgajā mākslā: „Tiešās pirkšanas” tīkla 
kartēšana (Liepāja, 2017) 
Maija Demitere. Dziļā ilgtspēja un lēno mediju māksla Paula Vītola Elektriskā māksla 
P. Vītola. Darba „Saules celiņi” prezentācija. 
Studiju programmas Dizainā: 
M. Gūtmane. Abstraktas vides 3D izveide 
E. Kātiņa. Piederība Liepājai 
M. Rītiņš. Dažādu budžeta filmu salīdzinājums 
A. Strazdīts. Komikss 
G. Vircava. Vides objekts Liepājas infrastruktūrā 
B. Apinīte. Grafiskās foto kolāžas 
L. Daugule. Cilvēks glezna 
V. Kudrjanoka . Sporta fotogrāfija 
A. Samsonova. Dokumentāla fotogrāfija kā sabiedrības problēmu risināšanās instruments 
V. Boreca. Četras stihijas eksperimentālajā fotogrāfijā 
M. Tauriņa, A. Dunkere, L. Dudina, A. Šulme, O. Astratova, M. A. Žakaite, A. Sebre, M. 
Feodosovs. Liepājas Baleta un Deju studija 
STUDENTU DARBU IZSTĀŽU ATKLĀŠANA 
Viļņas Mākslas akadēmijas Klaipēdas Dizaina nodaļas studentu dizaina projekti 
LiepU studiju programmas „Dizains” studentu darbu izstāde „Formveide”. 

 Noslēguma darbu izstrādes laikā veiktie pētījumi jauno mediju mākslā, mākslā un 
dizainā pieejami LiepU bibliotēkā.  Atsevišķi piemēri: Bakalura darba pētījumu 
tematika jauno mediju mākslā: R. Kārlis. Nejaušību neesambība Jauno mediju 
mākslā; S. Ingeborga. Polietilēna kā rezonējoša materiāla izmantošana skaņas 
mākslā; A. Šēnfelds. Analogs “glitch art” un mākslas darba “aura”; R. Kroģere, 
Evolucionārā māksla un virtuālās ekosistēmas; E. Kudrēviča; Diskomforts kā 
imersiju veicinošs līdzeklis virtuālajā realitātē. , A. Konstantinovs. Nododamo 
vēstījumu neilgstamība interaktīvajā gaismas instalācijā. Maģistra studiju 
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programmā Jauno Mediju māksla: P. Riekstiņš. Privātuma apzināšanās Pētera 
Riekstiņa mākslas praksē; I. Tauriņš. Imersijas nozīme elektroakustiskā kompozīcijā 
“Burtnieku skaņas”; M. Lipiäinen.  Fennobahia: Telematic Art in Imagining 
Translocal Political Agency among Civil Societies of Finland and State of Bahia. 
Bakalaura darbu tematika studiju programmā „Dizains: M. Millers. Liepājas ostas 
dokumentālā fotogrāfija; A. Strazdīts. Laikmetīgo komiksu izpēte un oriģināla 
komiksa izveide; E. Šaikovska. Vizuālās informācijas dizains tetovēšanas salonam 
„Nemeez Tatoo”. 

 2018.gada 26.aprīlī studiju programmas „Dizains” studenti piedalījās ar referātu un 
radošajiem darbiem 16. Starptautiskajā Studentu Padomes rīkotajā konferencē „Ideju 
forums – 2018”  Kauņas Lietišķo zinātņu universitātē J. Vienožinska fakultātē 
(Kauņa, Lietuva). Vizuālā dizaina projektu „Liepājas Baleta un Deju studija -15”, 
prezentēja K. Lindberga (3.k.). Projektu izstrādāja studentu grupa: M. Tauriņa (3.k.), 
A. Sebre (3.k.), M. Feodosovs (3.k.), O. Astratova (3.k.), A. Šulme (3.k.), M. Žakaite 
(3.k.), L. Dudina (2.k.), K. Zeidenberga (2.k.), S. Adamoviča (2.k.), A. Dunkere (3.k.). 

Izstādē ar darbiem fotomākslā piedalījās un darbus prezentēja:  
A. Priede. „Durvis uz …”, „Logs uz…”; 
O. Astratova „Atmiņu māja”; 
A. Dunkere „Balets”; 
A. M. Žakaite „Balets”; 
A. Šulme „Balets”; 

Izstādē ar darbiem produktu dizainā piedalījās un darbus prezentēja: 
G. Bethere. Veste ar austiem elementiem; 
K. Lindberga. Veste ar austiem elementiem un tekstila objekts „Lielais Dzintars” 
J. Vjatkina Veste „Brīvais putns“; 
M. Čepule „Vasaras festivāls”.  

Izstādē ar darbiem grafiskajā  dizainā piedalījās un darbus prezentēja: 
L. Dudina. Liepājas Baleta un Deju studijai – 15: Afiša un programmas bukleta 

dizains. 
* Projekta ietvaros, kas veltīts Baltijas valstu simtgadei „Hand made book” (Lietuva, 

2018.04.25) Docētāju N. Vilmanes un I. Klāsones vadībā  darbus, izmantojot tekstilu, 
kokmateriālu, plastiku, eksponēja un prezentēja:  

M. Čepule „Laimi meklējot…”; 
J. Vjatkina „Ievērojamās vietas Liepājā”; 
K. Lindberga „Lāčplēsis”; 
* Pārskata periodā tika īstenots projekts „Liepājas un Baleta studijai – 15”, kurā 

iesaistījās studiju programmas „Dizains” studenti. Noslēguma pasākumā Liepājs Teātrī 
2018.gada 16.aprīlī bija skatāma studentu veidotā izstāde fotomākslā, atspoguļojot nodarbības 
baletā, tika izstrādāts afišas un programmas dizains, uzņemti video, izstrādāti skatuves foni.  

* Profesore R. Šmite, sadarbībā ar docētāju K. Dinteri iesaistīja Liepājas Universitātes 
jauno mediju mākslas studentu grupu audiovizuālā darba izstrādē ekspozīcijai “Purva Radio” 
Lietuvas paviljonā Venēcijas arhitektūras biennālē. 

* Sadarbības rezultāts tika izstādīts arī festivāla “Skaņas dienas” izstādē maijā 
Liepājā. Šajā festivālā, ko organizē E-LAB sadarbībā ar MPLab un PIXELACHE, studenti 
varēja arī papildināt savas prasmes radošajās darbnīcās. 

* Studenti tika iesaistīti arī MPLab izstādes “Eksperiments” organizēšanā un norisēs 
Muzeju naktī 20. maijā. 

* Kā nozīmīgākā studentu publiskā iniciatīva jāuzteic bakalaura programmas 
studentes I. Vīksnes un elektroniskās mākslas un mediju centra E-LAB producētais atvērtās 
mākslas izglītības projekts “Open Lab” jeb “Atvērtā laboratorija”, kuras laikā Liepājas 
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Universitātes mākslas pētījumu laboratorijas durvis ir atvērtas ikvienam interesentam, kas 
pieredzējušu mentoru vadībā vēlas padziļināti izpētīt kādu globāli aktuālu tēmu caur mākslas 
praksi. Projekta laikā diskusijās, radošajās darbnīcās un to rezultātu izstādēs tiek pētīti 
mūsdienu tehnokrātiskajā sabiedrībā aktuāli jautājumi. 23. martā MPLab norisnājās diskusija 
“Datu plūdi”, kurā mākslinieki P. Vītola un J. Garančs, kas strādā ar datiem kā mākslas 
materiālu, sprieda par datu drošības jautājumiem un provātuma robežām digitālajā laikmetā. 
Savukārt darbnīcas ietvaros nedēļas nogalē mentoru P. Vītolas, J. Garanča un M. Eņģeļa 
vadībā tika radīti pieci mākslas darbi vai to prototipi, kas tika izstādīti Liepājas Universitātes 
Humanitāro zinātņu un mākslas fakultātes galerijā nedēļu ilgā izstādē. “Māksla kā rīks 
izmaiņu rosināšanai” 25. jūlijā kultūrvietā “Kursas putni” ar māksliniekiem Pēteri Riekstiņu 
un Ingrīdu Pičukāni. Moderēja Maija Demitere.  

Jauno mediju mākslas bakalaura 2. kursa studenti I. Vīksne, K. Lēvalds, D. Mikanova 
un P. Ostupe piedalījās Vidzemes Augstskolas organizētajā AR/VR hakatonā (27.–29.04.), un 
ieguva tajā galveno balvu par viņu komandas izstrādāto interaktīvo VR vidi. 

 
1.8. Informācija par ārējiem sakariem: 
1.8.1. sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs:  

Virziena „Mākslas” sadarbības partneri Latvijā (darba devēji, profesionālās 
organizācijas) 

7. tabula 

Latvija, 
Rīga 

Mākslas, kultūras 
un zinātnes 
inovāciju tīkls 
RIX-C 

Sadarbība Creative Europe projekta „Renewable Futures” 
ietvaros, sadarbībā īstenota  starptautiskā jauno mediju 
mākslas nedēļa “iWeek”. Sadarbība pasākumu un festivālu 
īstenošanā: studentu iesaistīšana RIX-C ikgadējo 
konferenču un izstāžu organizēšanā RIX-C nodrošina telpas 
un studiju materiālus lekcijām Rīgā; atbalsta studentu 
izstāžu norisi Rīgā 

Latvija, 
Liepāja 

Liepājas Bērnu un 
jaunatnes centrs 
 

Sadarbība prakses nodrošināšanā profesionālā bakalaura 
studiju programmā „Dizains” studējošiem, LBJC direktore 
I. Klāsone iesaistījās valsts pārbaudījumu komisijas darbā 
(2018. 06.), mākslas jomas docētāju iesaistīšana vizuālās 
mākslas darbu vērtēšanā LBJC organizētajos konkursos (M. 
Krūmiņš). 

Latvija, 
Liepāja 

Liepājas Mūzikas, 
mākslas un 
dizaina vidusskola 

Sadarbība prakses nodrošināšanā profesionālā bakalaura 
studiju programmā „Dizains” studējošiem, direktore I. 
Auziņa iesaistījās valsts pārbaudījumu komisijas darbā 
(2018. 06.), 

Latvija, 
Liepāja 

Liepājas Centrālā 
zinātniskā 
bibliotēka 

LCZB nodrošina mākslas darbu ekspozīciju iekārtošanas 
iespējas (M. Krūmiņš, Studentu darbu izstādes) 

Latvija, 
Liepāja 

Biedrība „Liepājas 
mākslas draugi” 

Mākslas darbu kopizstādes un diskusijas (A. Kļaviņš, M. 
Krūmiņš) 

Latvija, 
Liepāja 

Liepājas 
Diakonijas centrs 
 

Gleznošanas, tekstildarbu un grafikas nodarbību vadīšana 
projekta „Talantu darbnīca” ietvaros (Dz. Vīriņa, N. 
Vilmane, I. Klāsone). 
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Latvija, 
Liepāja 

 
Mākslas biedrība 
„IMPASTO” 

Sadarbība prakses nodrošināšanā profesionālā bakalaura 
studiju programmā „Dizains” studējošiem 

Latvija, 
Liepāja 

Elektroniskās 
mākslas un mediju 
centrs E-LAB 

Starptautiskā jauno mediju mākslas nedēļa “iWeek”, skaņas 
mākslas un elektroniskās mūzikas festivāls “Skaņas 
dienas”, atvērtās mākslas izglītības projekts “Open Lab”, kā 
arī vairāki mākslas projekti, kā Annas Priedolas mākslas un 
izglītības projekts “Virtuves sarunas”, Paulas Vītolas 
izstāde “Gaismas darbi” u.c.), Dirty Deal Audio (skaņas 
telpiskošanas ar AMBISONICS radošā darbnīca MPLab 

Latvija, 
Aizpute 

Rezidenču centrs 
„SERDE” 

Nodrošina telpas un nepieciešamo loģistiku doktorantūras 
studiju pavasara sesijai.  Realizētas radošās darbnīcas 
Aizputes iedzīvotājiem un viesiem, kā arī Liepājas 
Universitātes jauno mediju mākslas studentiem.  
Jauno mediju kultūras centrs RIXC (mākslas un zinātnes 
festivāls “Open Fields”; un Lucas Bambozzi, Rogier Arents 
u.c. vieslekcijas Liepājā, MPLab), () 

Latvija, 
Daugavpils 

Marka Rotko 
mākslas centrs 

Studenti ar priekšnesumiem piedalās Rotko centra 
organizētajā “Mākslas naktī” 

Latvija, 
Rīga 

Latvijas 
Laikmetīgās 
mākslas centrs 

LLMC nodrošina telpas lekcijām Rīgā 

Latvia, 
Liepāja 

Liepājas Baleta un 
Deju studija 

Sadarbība jubilejas pasākuma vizualizācijā Liepājas Teātrī: 
skatuves foni, foto izstāde, video, afiša, programma. 

Latvija, 
Liepāja 

Mākslas galerija 
„Romas dārzs” 

Sadarbība prakses nodrošināšanā profesionālā bakalaura 
studiju programmā „Dizains” studējošiem, docētāju 
profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanā.  

Latvija, 
Liepāja 

Liepājas latviešu 
biedrības nams 

Sadarbība docētāju un studentu izstāžu, mākslas projektu 
organizācijā  

Latvija, 
Liepāja 

Liepājas Muzejs Sadarbība docētāju un studentu izstāžu organizācijā, 
sadarbība prakses nodrošināšanā profesionālā bakalaura 
studiju programmā „Dizains” studējošiem 

Latvija, 
Liepāja 

Mākslas galerija 
„Mētras Māja” 

LiepU docētāju un studējošo iesaistīšana personālizstāžu un 
plenēru organizācijā 

 
 

Virziena „Mākslas” ārzemju sadarbības partneri 
8.tabula 

 

Lietuva, 
Nida 

Nidas mākslas kolonija Sadarbība notiek pētniecības projektu veidā (studenti 
un mākslas kolonijas pasniedzēji kopā strādāja pie 
LLMC izdotās grāmatas „Tulkojot atsauces”; ir 



 
 

51 
 

notikusi studentu apmaiņa Nidas mākslas simpozija 
ietvaros) 

Vācija, 
Ķelne 

Ķelnes Mākslas 
Akadēmija (KHM) 

Sadarbība 2017. gada jauno mediju festivāla „iWeek” 
ietvaros. 

Spānija, 
Barselona 

Faboratory of Hangar, 
Barcelona 

Sadarbība Creative Europe projekta „Renewable 
Futures” ietvaros, 2 pasniedzēji ir bijuši pieredzes 
apmaiņā 

Norvēģija, 
Oslo 

Art in Society Research 
group of Oslo and 
Akershus University 
College of Applied 
Sciences 

Sadarbība Creative Europe projekta „Renewable 
Futures” ietvaros 

Francija, 
Parīze 

Ars Longa Sadarbība Creative Europe projekta „Renewable 
Futures” ietvaros 

Nīderlande, 
Eindhovena 

Baltan Laboratories Sadarbība Creative Europe projekta „Renewable 
Futures” ietvaros 

Kanāda, 
Kalgari 

Alberta College of Art 
and Design 

Pasniedzējs Šons Pinčbeks regulāri pasniedz lekcijas 
bakalaura un maģistra studentiem 

Šauļi, 
Lietuva 

Mākslas galerija 
„Laiptai” 

LiepU docētāju un studējošo iesaistīšana 
personālizstāžu un kopizstāžu organizācijā (A. 
Kļaviņš, M. Krūmiņš, G. Krastiņa, I. Klāsone, S. 
Spirģe - Sēne, Mg.art., Dz. Vīriņa, H. Erbs, R. 
Gabaliņš), LiepU docētāju iesaistīšana mākslas 
festivālā „Monmartras republika” (A. Kļaviņš, I. 
Klāsone, Dr.paed.). 

Šauļi, 
Lietuva 

Šauļu Universitātes 
mākslas galerija  

LiepU docētāju personālizstāžu nodrošināšana (, M. 
Krūmiņš). 

Kauņa, 
Lietuva 

Lietuvas Mākslas 
pedagogu biedrība  

Sadarbība konferences „Art, design and art education: 
methods and experiences of creativity development”.  
un mākslas pedagogu izstādes rīkošanā  

 
Sadarbība ar mākslas un dizaina institūcijām/organizācijām/iestādēm tika īstenota 

studentu prakšu norises laikā studiju programmās „Dizains”. Noslēgtie sadarbības līgumi 
pieejami HMZF dekanātā.  

 
1.8.2. augstskolas vai koledžas starptautiskās sadarbības un internacionalizācijas 
politika studiju virziena īstenošanas kontekstā, tās īstenošana un ietekme uz studiju un 
pētniecības procesu 

Maģistra studiju programma „Jauno Mediju māksla” tiek piedāvāta arī ārzemju 
studentiem angļu valodā. Arī atsevišķi bakalaura studiju programmas „Jauno mediju māksla” 
studiju kursi ir sagatavoti angļu valodā. Programmās pārskata periodā strādāja ārvalstu 
mācībspēki – Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē ievēlēts docents PhD. K. Heils 
(Christofer Hales), pieaicinātie mācībspēki studiju programmā „Dizains” Profesors V. 
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Bernotas (Vakaris Bernotas, Lietuva), Lolita Grabauskiene (Lietuva), M. Radins (Michael 
Radin, ASV), pieaicinātie mācībspēki maģistra studiju programmā „Jauno mediju māksla” – 
PhD. Š. Pinčbeks (Shawn Pinchbeck), Mg. Art. Pibe Pirma (Piibe Piirma) u.c. LiepU 
internacionalizācijas plāns ietver starptautisku studiju programmu realizēšanu, ārvalstu 
studentu piesaisti un atlasi, starptautiskās mobilitātes īstenošanu, starptautiskās sadarbības 
veidošanu, kā arī starptautiskas studiju vides nodrošināšanu. Internacionalizācija ir nozīmīga 
LiepU darbā: tā nodrošina studiju programmu un procesu attīstīšanu atbilstoši starptautiskajā 
praksē pieņemtajiem kvalitātes kritērijiem, dod iespēju pasniedzējiem paplašināt starptautisko 
sadarbību, iesaistoties starptautiskos studiju un zinātnes projektos vai programmās, un 
piesaistīt ārvalstu pasniedzējus16. 

 
1.8.3. studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji 

Studējošie, kas studējuši ārvalstīs apmaiņas programmu ietvaros, norādot, au 
tskolu un valsti 

                                                           
16 file:///C:/Users/Lietot%C4%81js-3/Downloads/LiepU_attistibas%20strategija%202016-
2020_ar%2005.06.2017._IZM%20apstiprinajumu.pdf 
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Studiju 
programma 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
Studentu 

skaits 
Augstskola, 

valsts 
Studentu 

skaits 
Augstskola, 

valsts 
Studentu 

skaits 
Augstskola, 

valsts 
Studentu 

skaits 
Augstskola, 

valsts 
Studentu 

skaits 
Augstskola, 

valsts 
Dizains 3 

 
3 

 
 

1 

Leirijas 
Politehniskais 
institūts 
(Portugāle) 
Cluj-Napoca 
Mākslas un 
Dizaina 
Universitāte 
(Rumānija) 
Anadolu 
Universitāte 
(Turcija) 

2 Leirijas 
Politehniskais 
institūts 
(Portugāle) 

1 

 

Leirijas Politehniskais 
institūts 
(Portugāle) 

  8  
 
 

1  
 
 

1  

Leirijas 
Politehniskais 
institūts 
(Portugāle) 
Kauņas Lietišķo 
zinātņu universitāte 
(Lietuva) 
Tamperes lietišķo 
zinātņu universitāte 
(Somija)  

1 
 
 

1 
 
 
 

3 

Linkolna 
Universitāte 
(Lielbritānija) 
Leirijas 
Politehniskais 
institūts 
(Portugāle) 
Budapeštas 
Metropoles 
lietišķo 
zinātņu 
universitāte 
(Ungārija) 

Fotomāksla     2 Budapeštas Metropoles 
lietišķo zinātņu 
universitāte 
(Ungārija) 

    

Jauno mediju 
māksla 

2 
 

1 
 
 

1 

Voldas 
Universitāte-
koledža 
(Norvēģija) 
Utrehtas 
mākslas skola 
(Nīderlande) 
Valensijas 
Katolu 
Universitāte 
„San Vicente 
Martir”(Spānija) 

2 
 

 
4 

Tamperes 
Lietišķo 
zinātņu 
Universitāte 
(Somija) 
Leirijas 
Politehniskais 
institūts 
(Portugāle) 

2 
 

1 
 
 

2 

Leirijas Politehniskais 
institūts 
(Portugāle) 
Budapeštas Metropoles 
lietišķo zinātņu 
universitāte 
(Ungārija) 
Linkolna Universitāte 
(Lielbritānija 

1 Leirijas 
Politehniskais 
institūts 
(Portugāle) 

                                                        

4 
 
 
 

3 

Leirijas 
Politehniskais 
institūts 
(Portugāle) 
Tamperes 
Lietišķo 
zinātņu 
Universitāte 
(Somija) 
  

Jauno mediju 
māksla (maģistra) 

2 Bauhaus 
Universitāte 
Veimārā 
(Vācija 

2 Bauhaus 
Universitāte 
Veimārā 
(Vācija) 

1 Leirijas Politehniskais 
institūts 
(Portugāle) 

1 Leirijas 
Politehniskais 
institūts 
(Portugāle) 

1 
 
 
 
 

1 

Tamperes 
Lietišķo 
zinātņu 
Universitāte 
(Somija) 
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Ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā kopumā, kā arī sadalījumā pa studiju programmām 

10.tabula 
 
 

Studiju programma 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Studentu 
skaits 

Augstskola, 
valsts 

Studentu 
skaits 

Augstskola, 
valsts 

Studentu 
skaits 

Augstskola, 
valsts  

Studentu 
skaits 

Augstskola, 
valsts  

Studentu 
skaits 

Augstskola, 
valsts  

Dizains     1 Sh.Ualikhanov 
Koksetau 
Valsts 
Universitāte 
(Kazahstāna) 

  1 
 
 
 

1 

HKU Mākslas 
universitāte Utrehtā 

(Nīderlande) 
Songsilas Universitāte 
( Korejas Republika) 

Jauno mediju māksla 1 Tamperes 
Lietišķo 
zinātņu 
Universitāte 
(Somija) 

1 Bauhaus 
Universitāte 
Veimārā 
(Vācija) 

1 Budapeštas 
Metropoles 
Lietišķo 
zinātņu 
universitāte 
(Ungārija) 

1 
 
 

2 

Kauņas Lietišķo 
zinātņu 
universitāte(Lietuva) 
Bejas Politehniskais 
institūts(Portugāle) 

 

2 
 
 
 
 

Bežas Politehniskais 
institūts (Portugāle) 

KOPĀ virzienā 1  1  2  4  4  

Bauhaus 
Universitāte 
Veimārā 
(Vācija) 

KOPĀ virzienā 13  10  9  12  14  
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Akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji 
11.tabula 

 

Studiju gads Valsts Augstskola/koledža 
Zinātnes nozare 

(studiju programma) 
Personu skaits 

2016./2017. 
Vācija 

Bauhausa Universitāte 
Veimārā 

 
Jauno mediju māksla 

1 

 Somija Alto Universitāte Jauno mediju māksla  2 

 
ASV 

Ročesteras tehnoloģiju 
institūts 

Dizains 2 

2017./2018. Lietuva Kauņas Valsts koledža Dizains 3 
 Somija Alto Universitāte Jauno mediju māksla  1 

 
Nīderlande 

Lietišķo zinātņu 
Universitāte 
Groningenā 

Jauno mediju māksla 2 

 

1.8.4. sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno 
līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas, norādot, vai augstskolai vai 
koledžai ir sadarbība ar citām augstskolu vai koledžu bibliotēkām 

 

Virziena „Mākslas” akadēmiskie sadarbības partneri Latvijā 
12.tabula 

 

Latvijas Universitāte, 
Daugavpils Universitāte, 
Liepājas Universitāte, 
Rēzeknes Augstskola, 
Ekonomikas un kultūras 
augstskola 

Sadarbības līgums noslēgts 2014. gada 20. novembrī  
Mērķis ir pilnveidot un bagātināt mākslas studiju procesu, lai sasniegtu plānotos 
studiju rezultātus. 
Līgumslēdzēju puses apņēmās savstarpēji informēt par izstādēm, viesdocētāju 
lekcijām, semināriem un radošajām darbnīcām. Piedalīties kopīgu projektu un studiju 
programmu vai to moduļu izstrādē. Organizēt kopīgas konferences, radošo darbu 
konkursus, izstādes un seminārus, kā arī piedalīties Līgumslēdzēju konferencēs, 
izstādēs un semināros. Savstarpēji apmainīties ar informāciju par līgumslēdzēju 
organizētajiem mākslas, kultūras un sporta pasākumiem, izstādēm, koncertiem, 
sacensībām, konkursiem u.c. pasākumiem. Savstarpēji apmainīties ar informāciju un 
piedalīties ar publikācijām Līgumslēdzēju izdodamajos rakstu krājumos un žurnālos. 

Biznesa, mākslas un 
tehnoloģiju augstskola 
RISEBA 

Sadarbības līgums noslēgts 2016. gada 14. septembrī  
Mērķis – radīt augsta standarta studiju procesu, kopīgi īstenojot kopīgu maģistra 
studiju programmu „Jauno mediju māksla un Audiovizuālā mediju māksla”  

Latvijas Mākslas 
akadēmija 

2017./2018.studiju gadā nostiprināta sadarbība ar Latvijas Mākslas akadēmijas 
Informācijas centru par prakses īstenošanu profesionālajā augstākās izglītības 
bakalaura studiju programmā „Dizains”. 

Rīgas Stradiņa 
universitāte 
 

Dr. philol. I. Skulte vada promocijas darba izstrādi doktora studiju programmā 
„Jauno mediju māksla”, docē akadēmiskajā bakalaura studiju programmā „Jauno 
mediju māksla”  

J. V. Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmija 
 

Mg. art. R. Kronlaks docē atsevišķus studiju kursus “Jauno mediju mākslas” 
programmā, iesaistās Valsts pārbaudījumu komisijas darbā, noslēguma darbu 
recenzēšanā un vadīšanā  

Liepājas mākslas, dizaina Sadarbība bibliotēkas izmantošanā (noslēgts sadarbības līgums), mākslas jomas 
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un mūzikas vidusskola  
 

docētāji iesaistījās pedagoģiskā procesa īstenošanā gleznošanā, grafikā, fotogrāfijā, 
bērnu mākslas skolā (A. Kļaviņš, Dz. Vīriņa, M. Krūmiņš, L.Veita). 

 
Virziena „Mākslas” akadēmiskie sadarbības partneri (ārzemju augstskolas ar Erasmus+ 

līgumiem) 
13. tabula 

Nīderlande, 
Groningena 

Hanze University of 
Applied Sciences 

Sadarbības rezultātā notiek regulāra „Jauno mediju mākslas” 
studentu, pasniedzēju un darbinieku apmaiņa jauno mediju 
mākslas festivāla „iWeek” ietvaros, studentu apmaiņa 
Erasmus+ programmas ietvaros 

Nīderlande, 
Utrehta 

Utrecht School of 
Arts, Faculty of Art, 
Media & Technology 

„Jauno mediju mākslas” studentu apmaiņa Erasmus+ 
ietvaros 

Somija, 
Tampere 

Tampere University 
of Applied Sciences 

„Jauno mediju mākslas” studentu un darbinieku apmaiņa 
dažādu festivālu ietvaros 

Somija, Helsinki AALTO University Nesen noslēgts līgums, kurā apmaiņa iespējama 
doktorantūras studentiem un pasniedzējiem „Jauno mediju 
mākslas” jomā 

Vācija, Veimāra Bauhaus University Regulāra „Jauno mediju mākslas” maģistrantūras studentu 
un pasniedzēju apmaiņa Erasmus+ līguma ietvaros. 

Lielbritānija, 
Bristole 

University of the 
West of England 

Sadarbības rezultātā notiek „Jauno mediju mākslas” 
studentu, pasniedzēju un darbinieku apmaiņa jauno mediju 
mākslas festivāla “iWeek” ietvaros 

Lielbritānija, 
Linkolna 

Unversity of Lincoln Sadarbības rezultātā notiek „Jauno mediju mākslas” 
studentu, pasniedzēju un darbinieku apmaiņa jauno mediju 
mākslas festivāla „iWeek” ietvaros 

Ungārija, 
Budapešta 

Budapest 
Metropolitan 
University 

Noslēgts līgums „Dizaina” un „Jauno mediju mākslas” 
studentu apmaiņai. 
Notiek apmaiņa jauno mediju festivāla „iWeek” ietvaros. 

Igaunija, Tallina Tallinas Mākslas 
akadēmija 

Notiek „Jauno mediju mākslas” pasniedzēju apmaiņa. 

Portugāle, Leiria Leiria Politehniskais 
institūts 

Notiek regulāra „Dizaina” un „Jauno mediju mākslas” 
studentu apmaiņa Erasmus+ programmas ietvaros 

ASV, Ročestera College of Imaging 
Arts & Sciences 

Noslēgts sadarbības līgums. PhD M. Radins (ASV) iesaistīja 
studējošos un absolventus „Fotogrāfu skolā” (2018.07.), 
sadarbībā ar minēto institūtu 

Lietuva, 
Kauņa 

Kauņas koledža/ 
Lietišķo zinātņu 
universitātes J. 
Vienožinska mākslu 
fakultāte  
 

Sadarbība kopīgas starptautiskās konferences „Menas 
Dizainas ir meninis ugdymas Kurybiškumo lavinimo 
metodai ir patirtys” un mākslas darbu izstādes organizēšanā; 
Kopizstāžu organizēšanā (S. Sauleniene&I. Klāsone); 
Docētāju sadarbība starptautiskā vizuālās mākslas simpozija 
„Abstraktais un konkrētais vizuālās mākslas kompozīcijā” 
norisē (L. Grabauskiene, S. Sauleniene), 
Sadarbība fotoplenēra organizēšanā studentiem un mācību 
ekskursiju īstenošanā studentiem un docētājiem (Liepāja-
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Kauņa); 
Iesaistīšanās bakalaura darbu aizstāvēšanas komisijas darbā 
studiju programmās „Interjera dizains”, „Grafiskais dizains” 
(I. Klāsone, 2017.14.-16.06) 

Lietuva, 
Šauļi  

Šauļu Universitāte Sadarbība studiju procesa īstenošanā produktu dizainā - ādas 
izstrādājumu dizainā (A. Kaviliauskas), docētāju mākslas 
darbu eksponēšanā Šauļu Universitātes mākslas galerijā (A. 
Kļaviņš, M. Krūmiņš), semināri par starpaugstskolu 
kopprojekta īstenošanas iespējām mākslas un dizaina studiju 
kontekstā (2016./2017.st.g.). 

Viļņa/Klaipēda, 
Lietuva 

Viļņas Mākslas 
akadēmija (Klaipēdas 
vizuālā dizaina 
nodaļa) 
 

Sadarbība izstāžu apmaiņas organizācijā, recenzenta 
pienākumu veikšanā humanitāro un mākslas zinātņu žurnālā 
„SCRIPTUS MANET” (A. Klimas, vizuālā dizaina 
fakultātes dekāns), savstarpēja lekciju īstenošana „Vizuālā 
identitāte” (prof. V. Bernotas), meistardarnīcību īstenošana 
fotogrāfijā (Regius)   LiepU mākslas jomas profesora 
iesaistīšanās valsts pārbaudījumu komisijas darbā maģistra 
darbu aizstāvēšanā: A. Kļaviņš (2018.06.).  

 
LiepU sadarbība ar citām augstskolu vai koledžu bibliotēkām. 

14.tabula 
1. LiepU bibliotēka sniedz 

Starpbibliotēku abonementa 
(SBA) un Starptautiskā 
starpbibliotēku abonementa 
(SSBA) pakalpojumus. 
Veiksmīga sadarbība ir 
izveidota ar dokumentu 
piegādes servisu SUBITO, 
Latvijas Nacionālo 
bibliotēku u. c. Latvijas un 
ārvalstu bibliotēkām. 
Par īpašu Latvijas mērogā ir 
uzskatāms krājums 
valodniecībā, fizikā, 
matemātikā, mākslā (jaunie 
mediji), speciālā pedagoģijā 
un mūzikas terapijā. SBA 
pieprasījumos no LiepU 
bibliotēkas dominē šo 
nozaru krājums. 

 2015 2014 2013 
Kopējais iekšzemes 
starpbibliotēku abonementu 
skaits (SBA) 

41 26 16 

-No citām Latvijas bibl otēkām 
saņemto dokumentu skaits 

38 22 13 

-Uz citām Latvijas bibliotēkām 
nosūtīto dokumentu skaits 

3 4 3 

Starptautisko starpbibliotēku 
abonementu skaits (SSBA) 

0 7 0 

-No citām ārvalstu bibliotēkām 
saņemto dokumentu skaits 

0 7 0 

-Uz citām ārvalstu biblio ēkām 
nosūtīto dokumentu skaits 

0 0 0 

 

 
1.8.5. studiju programmas vai institūcijas starptautiskie sertifikāti, akreditācijas – nav 

 
1.9. Kvalitātes nodrošinājums un garantijas: 
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1.9.1. ikgadēja studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu pozitīvo un 
negatīvo iezīmju, izmaiņu, attīstības iespēju un plānu apspriešana, iekšējās 
pašnovērtēšanas un kvalitātes pilnveidošanas sistēmas nepārtraukta darbība 

 Mākslas studiju virziena iekšējo kvalitāti nodrošina Universitātē ieviestā vienotā 
Kvalitātes sistēmas vadības sistēma (ISO 9001:2009 sertifikāts)17 nodrošina iekšējā darba 
mērķtiecīgu organizāciju ar visaptverošiem dokumentiem. Studiju virziena un tam atbilstošo 
studiju programmu pozitīvo un negatīvo iezīmju, izmaiņu, attīstības iespēju un plānu 
apspriešanas procesi:  

1) LiepU centralizēti organizētās studentu aptaujas par studiju organizācijas kvalitāti, 
kas tiek analizētas gan mācībspēku sanāksmēs, gan HMZF kopsapulcē 1 x gadā; 

2) LiepU centralizēti organizētās studentu aptaujas par atsevišķu mācībspēku darba 
kvalitātes novērtējumu, kuru rezultātus problēmgadījumos dekāne un/vai 
programmas direktors individuāli pārrunā ar mācībspēkiem; 

3) studiju programmu ikgadējo plānu, satura izmaiņu apstiprināšana HMZF Domes 
sēdēs un mācībspēku sanāksmēs;  

4) izmaiņām paredzēto programmu satura un organizācijas izvērtējums dekānes 
organizētās darba grupu sanāksmēs; 

5) mācībspēku kvalifikācijas pilnveides plāna īstenošanas izvērtējums HMZF Domes 
sēdēs 1x gadā, mācībspēku savstarpējā sadarbība vienā zinātņu nozarē. 

Būtiska nozīme ikgadēja studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu pozitīvo un 
negatīvo iezīmju apzināšanā ir regulārai dekānes un programmas direktoru komunikācijai ar 
studentiem semestra laikā. 

1.9.2. iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība prasībām, kas noteiktas 
Standartos un vadlīnijās kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā, ko 
izstrādājusi Eiropas asociācija kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā 

Senāta sēdē ir apstiprināta Liepājas Universitātes attīstības stratēģija 2016.–2020. gadam. 
Stratēģijā nodefinēts LiepU virsmērķis – „nodrošināt pētniecībā balstītas, reģionam 
nepieciešamas, Latvijas un starptautiskā mērogā konkurētspējīgas un kvalitatīvas augstākās 
profesionālās, akadēmiskās izglītības un mūžizglītības ieguves iespējas, veicinot zināšanās un 
profesionālajās kompetencēs balstītu tautsaimniecības attīstību un radošas, kultūrorientētas 
sabiedrības nostiprināšanos”, un noteikti studiju un mūžizglītības attīstības mērķi, zinātniskās 
darbības, pētniecības un inovāciju attīstības mērķi, cilvēkresursu pārvaldības mērķi, finanšu 
pārvaldības mērķi un projektu pārvaldības mērķi ar rezultatīvajiem rādītājiem.  

Lai nodrošinātu virsmērķa un mērķu izpildi, LiepU ir jāņem vērā ārējās prasības 
kvalitātes nodrošināšanai un sadarbības partneru un iesaistīto pušu viedoklis.  Lai 
realizētu virsmērķi un mērķus LiepU izmanto attīstības un plānošanas dokumentus un iekšējo 
kvalitātes vadības sistēmu (turpmāk – KVS), kura ir sertificēta atbilstoši ISO 9001:2009 
standartam.  

LiepU KVS sistēmā ir izveidotas procedūras, kas reglamentē studiju programmu 
veidošanu, licencēšanu un akreditāciju. Pamatojoties uz izmaiņām studiju programmu/ 
virzienu akreditācijā, izstrādāta normatīvo dokumentu bāze (procedūras, noteikumi), kas 
palīdz ieviest gan jaunus studiju virzienus, gan programmas. Atsevišķas procedūras nosaka 
gan studiju kursu, gan studiju plānu sagatavošanu, apstiprināšanu un izmaiņu vadību. Ir 
izveidotas procedūras, kuras reglamentē nodarbību ikgadējo studiju plānu izveidi un to 
izmaiņu vadību, kā arī nodarbību sarakstu sagatavošanu un izmaiņu vadību. 

LiepU KVS sistēmā ir izveidotas procedūras, kas reglamentē studiju procesu - 
uzņemšanu, studiju gaitu, prakses, apmaiņas ERASMUS+ studiju iespējas, gala/valsts 

                                                           
17 https://www.liepu.lv/lv/551/iso-90012009-sertifikats 
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pārbaudījumus. Ir izveidotas procedūras par mācībspēku novērtēšanu, studentu vispārējās 
apmierinātības aptauju, absolventu un darba devēju viedokļu noskaidrošanu. 

Sistēma ir aprakstītas arī procedūras, kuras nodrošina atbalstu studiju procesa 
nodrošināšanai – personāla vadība, finanšu vadība, IT, bibliotēkas un saimniecisko resursu 
vadība, dokumentu vadība, projektu vadība, informācijas aprites un sabiedrības informēšanas 
vadība, kā zinātnes un pētniecības vadības procesi. 

Nolikumu, noteikumu un citu normatīvo dokumentu izstrādē un to izpildes kontrolē 
aktīva ir LiepU Studentu padomes izvirzīto pārstāvju darbība. Studenti darbojās šādās LiepU 
institūcijās: LiepU Satversmes sapulcē, LiepU Senātā, Fakultāšu domēs, Studiju padomē, 
Zinātnes padomē, Bibliotēkas padomē, Stipendiju piešķiršanas komisijā, LiepU Senāta 
stipendijas piešķiršanas komisijā, Kredītu piešķiršanas komisijā, Studiju programmu 
Padomēs. 

Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas aprakstu sk. 15. tabulā.  
 

Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts 
 

15. tabula 
ESG kritērijs LiepU Senāta apstiprinātais 

dokuments / rektora rīkojums 
KVS procedūra 

1.1.Augstskolām jābūt 
QA politikai 

LiepU Attīstības stratēģija 2016-2020 
https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU
_strategija_2020_majas%20lapai.pdf 

 

1.2. Programmu 
veidošana un 
apstiprināšana 
 

“Noteikumi studiju programmu/virzienu 
izstrādei, licencēšanai un akreditācijai” 
 

S-7 Studiju kursu izstrādāšana, 
apstiprināšana un izmaiņu vadība 
Par studiju kursu aprakstu izstrādāšanu, 
aktualizēšanu un izmantošanu. 
Procedūrā skaidri definēti kursa autora, 
studiju programmas direktora un 
fakultātes dekāna / nodaļas vadītāja 
pienākumi studiju kursa izstrādei un 
aktualizēšanai, ka arī noteikta kārtība 
kursa publiskošanai sistēma LAIS. 
Procedūrā noteikta arī kārtība studiju 
kursa un mācībspēka darba 
novērtēšanai. 

1.3.Studentcentrēta 
mācīšanās, pasniegšana 
un nevērtēšana 

Noteikumi par studiju kursa 
pārbaudījumiem 
(https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi  
  
 
Nolikums par gala pārbaudījumiem, 
valsts pārbaudījumiem un valsts 
noslēguma pārbaudījumiem 
(https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi  
 
Noteikumi par mācībspēku un studējošo 
savstarpējiem pienākumiem un tiesībām 
https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi  

S-2-I Studiju rezultātu 
atspoguļošana studējošā studiju 
kartē  
Procedūrā aprakstīti mācībspēku 
pienākumi un termiņi studiju kursu 
pārbaudījumu vērtējumu ierakstīšanai 
LAIS, fakultāšu atbildīgo darbinieku 
pienākumi, kontroles mehānisms. 
 
S-3-III Studējošā izslēgšana no 
studējošo saraksta, izsniedzot 
diplomu 
Procedūrā aprakstīta kārtība, 
valsts/gala pārbaudījumu organizēšanai 
– studentu un darbinieku pienākumi, 
darbības un termiņi. 

1.4. Uzņemšana, studiju 
gaita, diplomatzīšana 
 

Uzņemšanas noteikumi pamatstudijās 
2017./2018. studiju gadam  
Uzņemšanas noteikumi maģistrantūrā 
2017./2018. studiju gadam 
Uzņemšanas noteikumi doktorantūras 
studijās 20167/2018. studiju gadam 

S-1-I-V_Vienotā pieteikšanās 
pamatstudijām. Procedūrā aprakstīta 
kārtība un darbības uzņemšanas 
pamatstudijās procesa organizācijai – 
atbildības un pienākumi gan 
studentiem, gan LiepU uzņemšanas 
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(https://www.liepu.lv/lv/37/uznemsanas-
noteikumi) 

darbiniekiem 
 
S-1-I Personas ierakstīšana studējošo 
sarakstā 1.kursā. Procedūrā aprakstīta 
kārtība un darbības uzņemšanas 
maģistrantūrā un doktorantūrā  
(arī papilduzņemšanai) procesa 
organizācijai – atbildības un pienākumi 
gan studentiem, gan LiepU uzņemšanas 
darbiniekiem 

Nolikums par pamatstudijām un augstākā 
līmeņa studijām  
(https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi) 
 
 Doktora studiju nolikums  
(https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi) 

S-1-II Personas ierakstīšana 
studējošo sarakstā vēlākos studiju 
posmos, pārnākot no citas 
augstskolas vai atjaunošanās kārtībā 
Procedūrā aprakstīta kārtība, kādā 
notiek studentu uzņemšana vēlākajos 
posmos – studentu un darbinieku 
pienākumi, darbības un termiņi. 
 
S-1-III Personas ierakstīšana 
studējošo sarakstā, ja studējošais 
maina studiju programmu vai 
studiju formu 
Procedūrā aprakstīta kārtība, kādā 
notiek studiju formas vai studiju 
programmas– studentu un darbinieku 
pienākumi, darbības un termiņi. 
 
 
S-2-II Akadēmiskā atvaļinājuma 
piešķiršana  
Procedūrā aprakstīta kārtība, kādā tiek 
piešķirts akadēmiskais atvaļinājums – 
studentu un darbinieku pienākumi, 
darbības un termiņi. 
 
S-2-III Atgriešanās no akadēmiskā 
atvaļinājuma 
Procedūrā aprakstīta kārtība, kādā 
notiek studentu atgriešanās no 
akadēmiskā atvaļinājuma – studentu un 
darbinieku pienākumi, darbības un 
termiņi. 
 
S-3-II Studējošā izslēgšana no 
studējošo saraksta nenokārtotu 
akadēmisko vai finansiālo saistību 
dēļ 
Procedūrā aprakstīta kārtība, kādā tiek 
students tiek eksmatrikulēts finansiālo 
vai akadēmisko parādu dēļ – studentu 
un darbinieku pienākumi, darbības un 
termiņi. 

Klausītāju reģistrācijas un uzskaites 
kārtība Liepājas Universitātē 
(https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi) 

 

LiepU iekšējās kārtības noteikumi 
studējošajiem 
(https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi) 

 

Noteikumi par praksi LiepU S-4 Prakšu organizēšana un prakšu 
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(https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi) 
 
Ar praksi saistītie dokumenti 
https://www.liepu.lv/lv/675/praksu-
dokumenti 

vietu novērtēšana 
Procedūrā aprakstīta kārtība prakses 
organizēšanai – studentu un darbinieku 
pienākumi, darbības, dokumenti, 
termiņi. 

Pieteikšanās un atlases kārtība LiepU 
studentiem studiju mobilitātei Erasmus+ 
apmaiņas programmā 
(https://www.liepu.lv/lv/49/studentu-
studiju-mobilitate) 
 
 
 
 
Exchange Programme for Outgoing 
Students 
https://www.liepu.lv/en/66/exchange-
programme-for-outgoing-students 
 
 
 
 
 
 
Pieteikšanās un atlases kārtība LiepU 
studentiem prakšu mobilitātei Erasmus+ 
apmaiņas programmā 

(https://www.liepu.lv/lv/50/studentu-
praksu-mobilitate) 

S-5-I LiepU studentu ERASMUS+ 
apmaiņas studiju organizēšana 
ārvalstīs Procedūrā aprakstīta kārtība 
LiepU studentu studiju organizēšanai 
ārvalstīs – studentu un darbinieku 
pienākumi, pieteikumi, reģistrācija, 
līgumi, salīdzinājuma protokoli un 
studiju kursu atzīšana. 
 
S-5-II Apmaiņas studentu (t.sk. 
ERASMUS+) uzņemšana LiepU 
Procedūrā aprakstīta kārtība 
ERASMUS+ studentu studiju 
organizēšanai LiepU – studentu un 
darbinieku pienākumi pieteikumi, 
līgumi, lekciju saraksti. 
 
 
S-5-III LiepU studentu ERASMUS+ 
prakses organizēšana ārvalstīs 
Procedūrā aprakstīta kārtība LiepU 
studentu prakses organizēšanai 
ārvalstīs – studentu un darbinieku 
pienākumi, pieteikumi, reģistrācija, 
līgumi. 

 Stipendiju piešķiršanas nolikums 
(https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi) 

 

Noteikumi par konkursu uz valsts 
budžeta finansētajām studiju vietām 
(https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi) 

 

Kārtība studiju kursu atzīšanai Liepājas 
Universitātē 
https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi  

 

Noteikumi par studiju kursa 
pārbaudījumiem 
(https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi) 
 

S-2-I Studiju rezultātu 
atspoguļošana studējošā studiju 
kartē 
Procedūrā aprakstīti mācībspēku 
pienākumi un termiņi studiju kursu 
pārbaudījumu vērtējumu ierakstīšanai 
LAIS, fakultāšu atbildīgo darbinieku 
pienākumi, kontroles mehānisms. 

Nolikums par gala pārbaudījumiem, 
valsts pārbaudījumiem un valsts 
noslēguma pārbaudījumiem 
(https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi) 

S-3-III Studējošā izslēgšana no 
studējošo saraksta, izsniedzot 
diplomu 
Procedūra aprakstīta kārtība studējošo 
valsts/ gala pārbaudījumu 
organizēšanai un diplomu 
sagatavošanai. 

1.5.Akadēmiskais 
personāls  
Standarts: 
augstskolām jānodrošina 
savu pasniedzēju 
kompetence. 
Procedūrām savu 

Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos 
amatos  
(https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi) 
 
 
 
 

A-5-I Akadēmiskā personāla atlase 
un novērtēšana. Procedūrā aprakstīta 
mācībspēku darba kvalitātes 
novērtēšana un iespējamās rīcības 
nepilnību novēršanai.  
 
LiepU personāla attīstības politika 
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pasniedzēju 
pieņemšanai darbā jābūt 
taisnīgām un atklātām. 

2012. – 2018. 
(nav publiski pieejama ir KVS) 

1.6. Mācību līdzekļi un 
atbalsts studentiem 

Visa informācija par bibliotēkas 
piedāvājumu pieejama LiepU mājas 
lapas sadaļā BIBLIOTĒKA: 
- Aktuālā informācija par jaunumiem  

(https://www.liepu.lv/lv/137/aktuali
tates) 

-  Lasītava (elektroniskie katalogi, 
uzziņas, grāmatas, periodika, 
kopēšana) 
(https://www.liepu.lv/lv/197/katalog
i) 

- Elektronisko resursu lasītava 
(elektroniskie katalogi, internets, 
datubāzes pieejamie katalogi 
(https://www.liepu.lv/lv/824/elektro
niskie-resursi) 

Brīvpieejas mācību materiāli 
https://moodle.liepu.lv/login/index.php  
Brīvpieejas datortklase 

 A-10-II Bibliotēkas fonda 
komplektēšana Procedūrā aprakstīta 
kārtība LiepU bibliotēkas fondu 
papildināšanai, pamatojoties uz 
mācībspēku pieprasījumiem par 
nepieciešamo literatūru 

1.7. Informācijas vadība Studiju virzienu pašnovērtējuma 
ziņojumi 
https://www.liepu.lv/uploads/files/Maksl
as_2016__2017_st_g__ML.pdf 
https://sciencelatvia.lv/#/pub/institucijas_
publ_parskats/254278. 
(tiek aprakstīta informācija par studiju 
programmu atbilstību darba tirgum; 
analizēti iepriekšējo periodu studiju 
virzienu attīstības plāni un veidoti jaunie 
nākamajam periodam paredzētie studiju 
virzienu attīstības plāni; aprakstīti studiju 
virzienam pieejamie resursi (tai skaitā 
finanšu resursi) un materiāltehniskais 
nodrošinājums studējošo un absolventu 
skaitu; studentu un absolventu aptaujas 
rezultātiem; analizēta programmas 
attīstības plāna izpilde iepriekšējā 
periodā un veidots programmas attīstības 
plāns nākamajam periodam. 
Ziņojuma izstrādē piedalās fakultātes 
administrācija, darbinieki un studējošo 
pārstāvji, tiek apstiprināts fakultātes 
domē. 

Fakultāšu pašnovērtējumi (tiek 
aprakstīts fakultātes vadības darbs 
studiju jomā; fakultātes iekšējā 
komunikācija un informācijas aprites 
sistēma; studentu sekmju analīze; 
studentu skaita dinamikas un studiju 
pārtraukšanas iemeslu analīze, kā arī 
analizēts iepriekšējā perioda fakultātes 
pilnveides plāns un izvirzīti uzdevumi 
nākamajam periodam). 
Ziņojuma izstrādē piedalās fakultātes 
administrācija, mācībspēki, darbinieki 
un studējošo pārstāvji, tiek apstiprināts 
fakultātes domē. 
 

1.8. Sabiedrības 
informēšana 

Par augstskolas darbību - vadības 
pārskats 
https://www.liepu.lv/lv/1047/vadibas-
parskats 
par studiju programmām un 
kritērijiem uzņemšanai tajās: 
Uzņemšanas noteikumi pamatstudijās 
2017./2018. studiju gadam  
Uzņemšanas noteikumi maģistrantūrā 
2017./2018. studiju gadam 
Uzņemšanas noteikumi doktorantūras 
studijās 2017./2018. studiju gadam 
(https://www.liepu.lv/lv/37/uznemsanas-
noteikumi) 

Vadības pārskats.  
 
 
 
 
 
Uzņemšanas noteikumi pamatstudijās 
2017./2018. studiju gadam  
Uzņemšanas noteikumi maģistrantūrā 
2017./2018. studiju gadam 
Uzņemšanas noteikumi doktorantūras 
studijās 2017./2018. studiju gadam 
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programmu sagaidāmajiem 
rezultātiem un piešķiramo 
kvalifikāciju: 
https://www.liepu.lv/lv/30/pamatstudijas 
https://www.liepu.lv/lv/1001/sakumskola
s-un-pamatskolas-macibu-prieksmetu-
skolotajs  
https://www.liepu.lv/lv/265/magistrantur
a  
https://www.liepu.lv/lv/279/doktorantura  
par izmantotajām pasniegšanas, 
mācīšanās un pasniegšanas un 
vērtēšanas procedūrām, minimālās 
sekmīgās atzīmes 
Kārtība studiju kursu atzīšanai Liepājas 
Universitātē 
https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi  
 
Noteikumi par studiju kursa 
pārbaudījumiem 
(https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi)  
 
Nolikums par gala pārbaudījumiem, 
valsts pārbaudījumiem un valsts 
noslēguma pārbaudījumiem 
https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi  
  par absolventiem: 
https://www.liepu.lv/lv/971/jaunie-
absolventi--specialisti-sava-joma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VS-1-III Absolventu apmierinātības 
mērīšana 
Katru studiju gadu tiek teikta arī 
elektroniska absolventu aptauja, 
pamatojoties uz savāktajiem absolventu 
kontaktiem. Aptaujas rezultāti pieejami 
LiepU KVS, rezultāti tiek sagatavoti 
gan fakultāšu griezumā, gan katrai 
studiju programmai atsevišķi, ko 
attiecīgi tad fakultātes dekāns iekļauj 
fakultātes Pašnovērtējuma ziņojumā un 
studiju programmu direktori studiju 
programmu/ studiju virzienu 
pašnovērtējumu ziņojumos. 

1.9. Programmu 
apsekošana un regulāra 
pārbaude  
Standarts: 
augstskolas periodiski 
izvērtē 
programmas, lai 
pārliecinātos, ka tās 
sasniedz mērķus un, ka tās 
atbilst studentu un 
sabiedrības 
vajadzībām. 

Studiju virzienu pašnovērtējuma 
ziņojumi 
https://www.liepu.lv/uploads/files/Maksl
as_2016__2017_st_g__ML.pdf 
https://sciencelatvia.lv/#/pub/institucijas_
publ_parskats/254278. 

VS-1-I Studentu vispārējās 
apmierinātības mērīšana  
Katru studiju gadu 2. semestra sākumā 
teikt veikta Studējošo vispārējās 
apmierinātības aptauja. Aptaujā tiek 
aptaujāti visi LiepU studenti. Aptaujas 
rezultāti pieejami LiepU KVS, rezultāti 
tiek sagatavoti gan fakultāšu griezumā, 
gan katrai studiju programmai 
atsevišķi, ko attiecīgi tad fakultātes 
dekāns iekļauj fakultātes 
pašnovērtējuma ziņojumā un studiju 
virzienu pašnovērtējumu ziņojumos. 
Kopējais studentu viedoklis un 
komentāri pieejami LiepU KVS 
sistēmā. 
VS-1-II Darba devēju 
apmierinātības mērīšana 
Darba devēju apmierinātību LiepU tiek 
analizēta, veicot gala/valsts 
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pārbaudījumu komisiju priekšsēdētāju 
anketēšanu, kā arī iekļauj prakses 
izvērtējuma veidlapā  jautājumus par 
studentu teorētiskajām zināšanām, 
praktiskajām iemaņām un ieteikumiem 
turpmākām studijām un darbam. 
VS-1-III Absolventu apmierinātības 
mērīšana 
Katru studiju gadu tiek teikta arī 
elektroniska absolventu aptauja, 
pamatojoties uz savāktajiem absolventu 
kontaktiem. Aptaujas rezultāti pieejami 
LiepU Kvalitāte vadības sistēmā, 
rezultāti tiek sagatavoti gan fakultāšu 
griezumā, gan katrai studiju 
programmai atsevišķi, ko attiecīgi tad 
fakultātes dekāns iekļauj fakultātes 
Pašnovērtējuma ziņojumā un studiju 
programmu direktori studiju 
programmu/ studiju virzienu 
pašnovērtējumu ziņojumos. 

 

1.9.3. studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas gadījumā, ja likvidē vai 
reorganizē kādu no studiju virzienam atbilstošajām studiju programmām vai notiek 
citas izmaiņas 

Studiju programmu studējošajiem iespēju turpināt izglītības ieguvi citā studiju 
programmā vai citā augstskolā vai koledžā, ja likvidē vai reorganizē kādu no studiju 
virzienam atbilstošajām studiju programmām, apliecina noslēgtie sadarbības līgumi. 

16. tabula 
N.p.k. Studiju programma LiepU Augstskola ar kuru noslēgts sadarbības 

līgums, studiju programmas nosaukums 
1. Jauno mediju māksla (kods 43213) Kultūras akadēmija, akadēmiskā bakalaura 

augstākās izglītības studiju programmas 
apakšprogramma „Audiovizuālā kultūra” 

2. Dizains (kods 42214) 
 

Daugavpils Universitāte, profesionālā 
bakalaura augstākās izglītības studiju 
programma „Datordizains”; Lietišķo 
zinātņu Kauņas koledža/Universitāte, 
studiju programma „Fotogrāfija” 

3. Aktiermāksla (kods 4321) Latvijas Kultūras akadēmija 
4. Māksla (kods 47211) 

 
Daugavpils Universitāte, profesionālā 
maģistra studiju programma „Māksla” 

5. Jauno mediju un audio vizuālā māksla 
(kods 45213) 
 

Latvijas Kultūras akadēmija, akadēmiskā 
maģistra augstākās izglītības studiju 
programmas apakšprogramma 
„Audiovizuālā kultūra” 

6. Jauno mediju māksla (kods: 51213) Latvijas Mākslas akadēmija, Studiju 
programma Mākslas doktora grāda 
iegūšanai  

 

 


