
 
 

1 
 

 5. pielikums LiepU Senāta 25.01.2021. sēdes protokolam Nr.7 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                       LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE 

 

                                            STUDIJU VIRZIENA 

 

„MĀKSLAS” 

 

raksturojums 

 

2019./2020. studiju gads 

 

 

 

 

 

LIEPĀJA 

2020 

 

Apstiprināts LiepU Senāta sēdē 2021. gada 25. janvārī 
Protokola Nr. 7 
 
Senāta priekšsēdētāja: Dr. philol., profesore Zanda Gūtmane 



 
 

2 
 

Studiju virziena raksturojums..................................................................................................... 4 

1. 1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar augstskolas vai koledžas 
kopējo attīstības stratēģiju ................................................................................................................... 4 

1.2.Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kopa, tās attīstības pamatprincipi, perspektīvais 
novērtējums no Latvijas attīstības plānošanas dokumentos noteikto valsts attīstības prioritāšu 
viedokļa ............................................................................................................................................... 5 

1.3. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam, darba devēju 
aptaujas rezultāti .................................................................................................................................. 8 

1.4. Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze .................................................. 9 

1.5. Studiju virziena vadība: pārvaldības struktūra ........................................................................... 10 

1.6. Studiju virziena resursi (tai skaitā finanšu resursi) un materiāltehniskais nodrošinājums: ........ 11 

1.6.1. finanšu resursi studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanas nodrošināšanai, kā 
arī akadēmiskā personāla pētniecības (radošās) darbības nodrošināšanai ....................................... 11 

1.6.2. studiju virzienā iesaistītā augstskolas vai koledžas akadēmiskā personāla kvalifikācija, tā 
atbilstība studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanai ............................................ 12 

1.6.3. studiju virziena metodiskais, informatīvais (tai skaitā bibliotēkas resursu) un 
materiāltehniskais nodrošinājums, tā atbilstība apgūstamo profesiju reglamentējošo normatīvo aktu 
prasībām ........................................................................................................................................... 26 

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 ................................................................................................................................. 28 

1.8. Informācija par ārējiem sakariem: .............................................................................................. 32 

1.8.1. sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs: ............... 32 

1.8.2. augstskolas vai koledžas starptautiskās sadarbības un internacionalizācijas politika studiju 
virziena īstenošanas kontekstā, tās īstenošana un ietekme uz studiju un pētniecības procesu ......... 34 

1.8.3. studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji (noskaidrošu)
 .......................................................................................................................................................... 34 

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 ................................................................................................. 37 

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 .................................................................................. 39 

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 ................................................................. 39 

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 ........................ 45 



 
 

3 
 

I 2.1. Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Jauno mediju māksla” ( KODS 43213) mērķi un 
uzdevumi ........................................................................................................................................... 46 

II 2.1. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Dizains” (kods 42214), 
iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija, mērķi un 
uzdevumi ........................................................................................................................................... 61 

III 2.1. Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Aktiermāksla” (Kods 43212), mērķi un 
uzdevumi ........................................................................................................................................... 91 

IV Akadēmiskā maģistra studiju programma Jaunie mediji un audiovizuālā māksla  (Kods – 45213), 
mērķi un uzdevumi .......................................................................................................................... 115 

V 2.1. Profesionālā maģistra studiju programmas „Māksla“ (Kods 47 211) mērķi un uzdevumi .. 133 

2019./2020.studiju gadā studiju programma netika īstenota ........................................................... 133 

Mērķi un uzdevumi ......................................................................................................................... 133 

VI 2.1. Doktora studiju programma „Jauno mediju māksla”  kods: 51 213, mērķi un uzdevumi ... 144 

3.Kopsavilkums par studiju virziena „Mākslas” attīstības plāniem ............................... 153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

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

notika 2013. gada 25. jūnijā (lēmums nr. 234; akreditācijas lapa Nr. 229, 26. 08. 2013.). Saskaņā 
ar Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2022.1 

Studiju virziena raksturojums par 2019./2020.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” (pārskata periodā netika īstenota), 
augstākās izglītības akadēmiskās maģistra studiju programmas „Jauno mediju māksla un 
audiovizuālā māksla”, doktora studiju programmas „Jauno mediju māksla” pašnovērtējumos 
iekļautajos materiālos. 

 Izmaiņas virzienā „Mākslas” 2019./2020.studiju gadā netika veiktas. 
 
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 attīstību2. Studiju virziena 
„Mākslas” programmas īsteno LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte (HMZF) un 
sadarbībā ar RISEBA akadēmisko maģistra studiju programmu „Jaunie mediji un audiovizuālā 
māksla” (45213). Studiju virziena attīstības stratēģija ir saskaņota ar HMZF un LiepU 
stratēģiskās plānošanas dokumentiem:  

- Liepājas Universitātes attīstības stratēģija 2016.–2020. gadam3. 
- Zinātniskās institūcijas “Liepājas Universitāte” zinātniskās darbības stratēģija 

2015.–2020. gadam4 . 
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 mākslā. Pārskata 
periodā HMZF ir pilnveidota fakultātes studiju virziena “Mākslas” virzība nākotnes inovāciju 
kontekstā, iesaistoties projektā "Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide 
stratēģiskās specializācijas jomās - dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, 
māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības" Nr. 8.2.2.0/18/A/021 un ESF projektā 
“Studiju programmu fragmentācijas samazināšana Liepājas Universitātē, Nr: 8.2.1.0/18/I/002”.  

Iesaistoties starptautisku projektu īstenošanā, tiek nodrošināta iespēja perspektīvai 
starpvalstu, starpaugstskolu un profesionālo organizāciju sadarbībai. Līdz ar to ir iespējas 
īstenot pilnveidotu mākslas studiju virzienu, saglabājot programmu specializācijas spektru 
atbilstoši darba tirgus prasībām un jaunākajām tendencēm Latvijas un Eiropas augstākās 
izglītības telpā; uzlabot programmu kvalitāti. 

 

 
1 Grozījumi Augstskolu likumā. https://likumi.lv/ta/id/300116-grozijumi-augstskolu-likuma 
2 https://www.liepu.lv/lv/147/par-mums 
3 https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_strategija_2020_majas%20lapai.pdf 
4 https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU%20Zinatniskas%20darbibas%20strategija_2015_2020.pdf 
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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”, „Jauno mediju māksla un audiovizuālā 
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.  

Tāpat arī studiju programma „Dizains” ir resurss ekonomikas attīstībai, uzlabojot 
uzņēmumu preces, pakalpojumus un pašu organizāciju procesus kopumā.  

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 

 
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 
10 Par Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam apstiprināšanu https://likumi.lv/doc.php?id=266406 
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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. 
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Studiju virziens „Mākslas” 
Saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2022. 

Nr. 
P.k. 

Studiju programmas 

nosaukums kods apjoms  īstenošanas ilgums, veids un 
forma 

īstenošanas 
vieta 

prasības, uzsākot studijas piešķiramais grāds/ 
profesionālā kvalifikācija 

1. Aktiermāksla 43212 160 4 gadi pilna laika klātienes 
studijas 

Liepāja Vidējā izglītība Humanitāro zinātņu grāds 
mākslās 

2. 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 

3. Jauno mediju 
māksla 

43213 120 3 gadi pilna laika klātienes 
studijas 

Liepāja Vidējā izglītība Humanitāro zinātņu bakalaura 
grāds mākslā  

4. Jaunie mediji 
un 
audiovizuālā 
māksla 

45213 80 
 
 

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 

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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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, uzsākta doktora studiju programmas “Jauno mediju māksla” pārveide sadarbībā 
ar RISEBA. 

 
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 2019./2020. studiju gadam. Tā kā bakalaura studiju programma 
„Aktiermāksla” tiek īstenota ciešā sadarbībā ar potenciālo darba devēju – Liepājas Teātri (9 
studenti) un Liepājas Leļlu teātri (1 studente), programmas studenti tiek iesaistīti atsevišķos  
iestudējumos (vairāk skat. programmas ziņojuma daļā), līdz ar to ir programma ir pilnībā 
atbilstoša darba tirgus prasībām. 

Prakses uzdevumi tiek saskaņoti ar potenciālajiem darba devējiem, pievienojot tos 
Sadarbības līgumam (pieejami HMZF dekanātā). Prakses organizācijas un izvērtējuma pamatā 
ir šādi dokumenti:  

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. 
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 „EUROdizains” (Rīga), SIA “Design Therapist” 
(Olaine), SIA „Gandrs IT” (Rīga), SIA Galerija „Romas dārzs” (Liepāja), K.I.M. SOLUTION 
(Liepāja), SIA „Slanars” (Pāvilosta), Marketinga projekta aģentūra Fortius”, SIA "ARHIJAZZ" 
(Liepāja), (detalizētāka informācija pieejama HMZF dekanātā. Ieskats darba devēju 
komentāros iekļauts 2.tabulā. 
 

2.tabula 
N.p.k. Prakses izvērtējuma aspekts Darba devēja viedoklis/komentāri 

 
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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1. Jomas, kurās students apliecināja 
savu profesionālo izaugsmi 
prakses laikā 

Maketēšana dizaina izstrāde, lai atbilstu drukas iespējām un tirgus 
vēlmēm;  
Zināšanas ir labas un ir gatava uzzināt un iemācīties nepieciešamo; 
Darbu veica augstā kvalitātē, atbilstoši prasībām; 
Veidoja reklāmas dizainu galerijai un izstādēm; 
Spēja veiksmīgi izveidot dizainu mājaslapai; 
Prasmes darboties ar Illustrator un Potoshop; 
Prasme izveidot GIF portālam www.latvijasdaba.lv; 
Komunikācija ar klientiem; 
Aktīvas komunikācijas spējas; 
Ir idejas no Liepājas Universitātes studentes, kuras ieviesīsim; 
Prasme plānot darba izpildīšanas laiku; 
Praktikante veica atbilstošus uzdevumus, pētot nozares ražotājus, 
veidojot aprakstus par tiem; 
Iemaņas atbilstošas; 
Radoša pieeja izvirzītajam uzdevumam; 
Spēja izpildīt uzdotos uzdevumus; 
Fotografēšana; kompozīcijas veidošana; vietas un gaismas izvēle. 

2. Ieteikumi turpmākajām studijām 
un darbam 

Turpināt mācīties un apgūt mūsdienu tirgus prasībām atbilstošu līmeni;  
Turpināt izaugsmi izvēlētajā jomā; 
Turpināt attīstīt dizaina prasmes; 
Praktiskās iemaņas bija pietiekamas; 
Attīstīt esošās prasmes rasēšanā, noformēšanā un sadarboties ar kādu 
konkrētu klientu konkrēta uzdevuma pildīšanā; 
Piestrādāt pie paškritikas jautājumiem. 

3. Kuras prasmes studentam ir 
pietiekamas prakses uzdevumu 
veikšanai? 

Spēja ātri izveidot drukas failus; 
Darbu veica ar augstu atbildību un izpratni; 
Datordizaina, kompozīcijas un mākslinieciskās prasmes ir augstā 
līmenī; 
Rasēšana; 
Noformējuma veidošana; 
Stilistikas veidošana noteiktam interjeram; 
Izpratne par interjera dizainu; 

4. Kuras prasmes prakses uzdevumu 
veikšanai studentam būtu 
jāuzlabo? 

Spēja koncentrēties darba veikšanai; 
Sekot līdzi tehniskajām iespējām un to attīstībai; 
Paplašināt zināšanas izvēlētajā jomā; 
Tehniskās zināšanas par elektrību; 
Pilnveidot zināšanas par būvniecības procesiem; 
Paplašināt zināšanas par interjera projektēšanas procesiem būvniecības 
laikā; 
Lietu nozīmīguma izvērtēšana; 
Pilnveidot zināšanas par patstāvīga projekta vadīšanu.  

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, Marketinga projekta aģentūrā Fortius, (Liepāja), SIA 
"ARHIJAZZ" (Liepāja). 

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 
Mākslas virziena mācībspēki analīzi veica pārskata perioda pavasara semestrī pievēršoties 

mākslas studiju virziena darbības studiju, pētniecības, radošās un populārzinātniskās darbības 
jomās, kā vēršot uzmanību uz iekšējās un ārējās komunikācijas jautājumiem.  

Diskusiju rezultātā var norādīt mācībspēku noteiktās studiju virziena šādas stiprās puses: 
pilna cikla studijas virzienā, spēja un prasmes studiju programmas veidošanā iepludināt Eiropas 
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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 profesionālām 
organizācijām; starptautiska sadarbība akadēmiskajā darbā un jaunradē, mobilitātes iespējas; 
Liepājas Domes finansējums vieslektoru piesaistei; finansiālais atbalsts mākslas laboratoriju 
aprīkojuma iegādei.  

Tanī pat laikā var atzīmēt, ka nereti studiju procesā iezīmējas tādas vājās puses kā: 
studējošo studiju pārtraukšana; neliels studējošo skaits atsevišķos studiju apakšvirzienos 
(fotomāksla, produktu dizains). Tehnoloģiju straujās attīstītības ietekmē nepieciešams 
nodrošināt nepārtrauktu materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu un papildināšanu; speciālistu 
trūkuma dēļ sarežģīta atsevišķu studiju kursu īstenošana (piem. ādas apstrādes dizains); 
personāls darbnīcu/laboratoriju uzturēšanai darbam materiālā. 

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; 
starptautiskās nedēļas iweek (international week) organizācija nedēļas garumā un simpozija 
organizācija; zinātniskā un radošā sadarbība ar ārvalstu augstskolām un radošajām 
institūcijām.  

Pētniecībā, radošā un populārzinātniskā darbībā iezīmējas šādas vājās puses: doktoru 
skaits mākslas jomā, zinātnisko publikāciju nelielais skaits.  

2019./2020. st.g. studiju gadā veiktās darbības vājo pušu mazināšanai:  
1) turpināta studiju vides iekārtošana, izmantojot LiepU piešķirto finansējumu mākslas 

laboratoriju iekārtošanai; 
2) turpināta docētāju iesaistīšana kopīgos studiju īstenošanas, radošajos un zinātniski 

pētnieciskajos projektos (starpaugstskolu studiju programmu izstrāde, darbu skates, 
kopizstādes, atbalsta diskusijas studējošo pētnieciskā darba izvērtēšanai); 

3) studiju rezultātu popularizēšana mediju vidē: semināros, konferencēs, simpozijos, 
izstādēs, meistardarbnīcās; 

4) pilnveidots sadarbības tīkls ar profesionālām iestādēm: studentu prakses.  
Pētniecības, radošās un populārzinātniskās darbības attīstību šobrīd pozitīvi ietekmē 

mācībspēku un studentu iesaistīšanās projektos. 

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, mākslas virziena vadītāja, vecākā 
sekretāre, humanitāro zinātņu jomas 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.  

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, 
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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. 

 
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. Fakultātes attīstības fonda līdzekļi pēc HMZF Domes lēmuma pamatā tiek izmantoti: 
1.1. komandējumu un citu fakultātes darbības organizatorisko izdevumu segšanai; 
1.2. mākslas studiju programmas aktivitātēm, kas saistītas ar studiju plāna izpildi (mācību 

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

viesnīcu izdevumu segšana); 
2. LiepU Zinātniskās darbības attīstības fonda līdzekļi: 
2019./2020. 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  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. 
3. 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. 

4. LiepU finansējums Mākslas laboratoriju attīstībai 2019. un 2020. gadā.  
Finansējums paredzēts laboratoriju iekārtošanai un uzlabošanai Lielās ielas 14 ēkā. 

Finansējuma izlietojums notiek saskaņā ar Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē 
apstiprināto plānu. Pārskata periodā turpinājās darbnīcu/laboratoriju iekārtošanas process 
Lielajā iela 14 (sk. materiāli tehniskās bāzes aprakstu). 

 
14 Kartiba fakultāšu 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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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 veica 
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 īstenošanā LiepU ir ir iesaistīti Latvijā un Liepājas pilsētā 
pazīstami kompetenti profesionāļi, atsevišķu studiju kursu docēšanā pārskata periodā tika 
pieaicināti viespasniedzēji no ārvalstīm piemēram, V. Bernotas (Lietuva), P. Saulenas (Lietuva), 
PhD, K. Heils, (Apvienotā Karaliste), Jason Dy SJ (Filipīnas), D. Ploegers (Nīdelande), Ž. Lilas 
(Vācija), Ž. Lamī (Francija), P. Hegeduša (Austrālija).  

Pārskata periodā ir notikusi atsevišķu docētāju maiņa, tādējādi veidojas atšķirības no 
akreditēto studiju programmu akadēmiskā personāla saraksta. 2019./2020.st.g. studiju 
programmu īstenošanā iesaistītie docētāji ir iekļauti 3., 4., 5.tabulā, kā arī veikti atsevišķi 
skaidrojumi.  
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3.tabula 

N 
P 
K 
 

 
Vārds, uzvārds 

 
Amats, ievēlēts vai uz laiku 

pieņemts darbā 

Zinātniskais vai 
akadēmiskais/profesi

onālais grāds 

 
Studiju programma 

 
Studiju kursi, apjoms KRP 

1. 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) 

2. Vakaris Bernotas Viesdocents, pieņemts uz laiku  Dizains 
(Bakalaura studiju programma) 

 
 
 
 

Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju programma) 

A Mākslas teorija un dizaina teorijas 
vēsture (2KRP) 
A  Laikmetīgā dizaina tendences un 
aktualitātes (1KRP) 
B Vizuālais dizains I (2KRP 
 
A Dizains, dizaina metodes un 
vizualizācija(2KRP) 

3. Kristaps Biters Lektors, uz laiku pieņemts darbā Mg. art. Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju programma) 

B Tīkla māksla (2 KRP)  
B 2D interaktivajiem medijiem (1KRP) 
B 3D interaktivajiem medijiem (2KRP) 
B Tehnoloģijas digitālajiem medijiem 
(3KRP) 
C Spēle un interaktivitāte mākslā (2 
KRP) 

4. 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) 

5. Platons 
Buravickis 

Lektors, uz laiku pieņemta darbā Mg. art. Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju programma) 

A Skaņu māksla un skaņa jaunajiem 
medijiem (2 KRP) 

6.  
Dagnija 

Deimante 

 
Docente, ievēlēta 

 
Dr.paed. 

Dizains 
(Fotomāksla) 

(Bakalaura studiju programma) 

C Angļu valoda (4 KRP) 
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7. Maija Demitere Lektore, uz laiku pieņemta darbā Mg. art. Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju programma) 

A Mākslas vēsture un teorija (3 KRP) 
A Mākslas un dizaina pētījuma 
metodoloģija (2 KRP) 
B Fotogrāfija (1KRP) 

8. Krista Dintere Lektore, uz laiku pieņemta darbā Mg. art. Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju programma) 

C Signāli un sistēmas skaņu mākslā (3 
KRP) 

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

A Uzņēmējdarbības saimnieciskie 
procesi (2 KRP) 

10. Viktors Egliens Lektors, uz laiku pieņemts darbā Mg. sc.educ. Dizains 
 (Bakalaura studiju programma) 

A Personālās datorsistēmas   
(2 KRP)  
B1 Datoranimācija ( 2 KRP) 
B1 Video montāža (4 KRP) 

11. 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) 

12. Raimonds 
Gabaliņš 

Lektors, uz laiku pieņemts darbā Mg. art. Dizains 
 (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) 

13. Agita Gritāne Lektore, pieņemta uz laiku Mg. art. Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju programma) 

A Mākslas vēsture un teorija 
(3 KRP) 
 

14. Zanda Gūtmane Profesore, ievēlēta Dr.philol. Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju programma) 

A Mākslas vēsture un teorija  
(2 KRP) 

15. Kristofers Heils Docents,  
pieņemts uz laiku 

Dr. PhD Dizains 
 (Bakalaura studiju programma) 

B4 Video studijas 
(4 KRP) 
B4 Kustīgais attēls (2 KRP) 
B Kustīgs attēls: video māksla 
 (3 KRP) 

    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 

16. 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) 
 

17. Jānis Jankevics Lektors, uz laiku pieņemts darbā Mg. art. Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju programma) 

 
 

Dizains 
(Bakalaura studiju programma) 

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

18. Voldemārs 
Johansons 

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

A Skaņu māksla un skaņa jaunajiem 
medijiem (2 KRP) 
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19. Benedikts 
Kalnačs 

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

Zinātniskais vadītājs, konsultants 

20. 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) 
B Vizuālais dizains (4 KRP) 
B Atēlu kultūra ( 4KRP) 
B Profesionālā prakse (6 KRP) 
C Vizuālā māksla interjerā  (2KRP) 
C Vizuāls attēlojums ideju un realitātes 
(2KRP) 

    Jauno mediju māksla 
(Doktora studiju programma) 

zinātniskais darba vadītājs, konsultants 

21. 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) 

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

A Mākslas un dizaina teorija un vēsture 
(4 KRP) 
 

23. Normunds 
Kozlovs 

Lektors, uz laiku pieņemts darbā  Mg. soc. Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju programma) 

A Kultūras teorija un filozofija 
(2 KRP) 

24. Mārtiņš Krūmiņš Lektors, ievēlēts Mg. art. Dizains 
(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) 
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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) 

    Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju programma) 

B Fotogrāfija (4KRP) 

25. Artis Kuprišs Lektors, uz laiku pieņemts darbā Mg. art. Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju programma) 

A Skaņu māksla un skaņa jaunajiem 
medijiem (3 KRP) 

26. Kristaps Lapšāns Lektors, uz laiku pieņemts darbā Mg.sc.ing. Dizains 
(Bakalaura studiju programma) 

B WWW tehnoloģijas I, II,III ( 6KRP) 

27. Linda Lauze 
 

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

Konsultants 

28. 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) 

29. Haralds Matulis Lektors, pieņemts uz laiku Mg.phil. Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju programma) 

A Kultūras teorija un filozofija 
(2 KRP) 
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30. Ilze Miķelsone Profesore, ievēlēta Dr. paed. Dizains 
(Bakalaura studiju programma) 

A Radošās darbības teorija un prakse (2 
KRP) 

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

Zinātniskais darba vadītājs, konsultants 

32. Stella Pelše 
 
 

Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas 
vēstures institūta vadošā pētniece, 

LiepU uz laiku pieņemta darbā  

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

Zinātniskais darba vadītājs, konsultants 

33. Signe Pucena Lektore, pieņemta uz laiku Mg.art. Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju programma) 

B Projektu menedžments 
 (2 KRP) 

34. Anna Priedola Lektore, pieņemta uz laiku Mg.art. Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju programma) 

A  Vizuālā valoda (1KRP) 
B 2D interaktīvajiem medijiem ( 1KRP) 
B 3D interaktīvajiem medijiem ( 1KRP) 

35. Pēteris Riekstiņš Lektors, ievēlēts Mg.art. Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju programma) 

B Tīklu māksla (3KRP) 
B tehnoloģijas digitālajiem medijiem 
(2KRP) 

36. Petras Saulenas Vieslektors, pieņemts uz laiku Mg.art. Dizains 
(Bakalaura studiju programma) 

 
Jauno mediju māksla 

(Bakalaura studiju programma) 

A Fotogrāfijas tehnoloģijas ( 2KRP) 
B Mākslas fotogrāfija ( 2KRP) 
 
 
B Fotogrāfija (2KRP) 

37.  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 

38. 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) 

39. Astra Straume Lektore, uz laiku pieņemta darbā Mg. oec. Dizains 
(Bakalaura studiju programma) 

A Uzņēmējdarbības saimnieciskie 
procesi (2 KRP) 
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40. Irina Strazdiņa Docente, ievēlēta Dr.psych. Dizains 
(Bakalaura studiju programma) 

A Profesionālā komunikācija 
 (2 KRP) 

41. 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 

42. Raitis Šmits Asociētais profesors, 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) 

43. Iveta Tumaščika Lektore, uz laiku pieņemta darbā  Mg. sc. iur. Dizains 
 (Bakalaura studiju programma) 

A Tiesību pamati, Autortiesības (2 KRP) 
 

44. Andris Vētra Lektors, uz laiku pieņemts darbā Mg. art. Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju programma) 

B  Kustīgs attēls – video māksla (1 
KRP) 

45. Elīna Veira Lektore, uz laiku pieņemts darbā Mg. art. Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju programma) 

B  Kustīgs attēls – video māksla (1 
KRP) 

46. 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) 
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    Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju programma) 

A Vizuālā valoda (3 KRP) 

47. Dzintra Vīriņa Docente, ievēlēta Mg. art. Dizains 
 

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

    Jauno mediju māksla (Bakalaura 
studiju programma) 

A Vizuālā valoda (3 KRP) 
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) 

48. Paula Vītola  Lektore, uz laiku pieņemts darbā Mg. art. Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju programma) 

A Mediju teorija (2KRP) 
A Mākslas vēsture un teorija (2KRP) 
 

49. 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) 

50. Linda Zulmane Lektore, uz laiku pieņemts darbā Mg. philol. Jauno mediju māksla 
(Bakalaura studiju programma) 

A Kultūras teorija un filozofija 
(1 KRP) 
A Mākslas un dizaina pētījumu 
metodoloģija (1 KRP) 
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4.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 A Konceptuālā 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. A Radošās 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. B Audiovizuālo 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 

8. Kristofers Heils  
 

LiepU docents, ievēlēts Ph.D. A Vizuālā kultūra un jauno mediju 
estētika 2KRP 
A Mediju teorija un pētniecības metodes 
1KRP 

9. Aivars Helde RISEBA lektors (vēlēts) Mg.art A Radošās 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 B Audiovizuālo mediju māksla I,II 3KRP 
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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. A Mediju teorija un pētniecības metodes 
1KRP 

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

17. Helen Newall RISEBA pasniedzēja Mg.art B Multimediju skatuves māksla I, II 
3KRP 

18. Simona Orinska RISEBA lektore (vēlēta) Mg.Art A Konceptuālā 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 B Digitālā māksla I,II 2KRP 

 
20. Piibe Piirma LiepU pasniedzēja Dr.art B Digitālā 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 
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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 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 

 
B5.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 

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  
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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 
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. 
Bibliotēkas struktūru veido: abonements, vispārējā brīvpieejas lasītava, elektronisko resursu 
lasītava un četras nozaru lasītavas zinātniskajos institūtos. 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. Liepājas Universitātes bibliotēkā pieejami elektroniskie resursi – zinātniskās un 
specializētās nozares katalogi, žurnāli un grāmatas. 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).  

Ir pieeja LiepU Bibliotēkas abonētajām datubāzēm ārpus universitātes datoru tīkla: EBSCO 
- daudznozaru bibliogrāfiska un pilnu tekstu datubāze (angļu val.); Letonika - uzziņu un 
tulkošanas sistēma. Aptver enciklopēdijas, daudzvalodu tulkojošās, skaidrojošās un terminu 
vārdnīcas, bagātas attēlu krātuves. Informācija latviešu valodā par Latviju, tās vēsturi, vidi, 
valodu un kultūru. ScienceDirect sociālajās un humanitārajās zinātnēs. SCOPUS izdevniecības 
Elsevier datubāze -  izveidota daudznozaru zinātnisko publikāciju bibliogrāfiskās un citēšanas 
informācijas datubāze. Web of Science datubāzē ietverta nozīmīgākā zinātniskā informācija par 
žurnāliem sociālajās, humanitārajās zinātnēs un mākslā. Cambridge Journals Online
 Cambridge Journals Online ir izdevniecības Cambridge University Press daudznozaru 
e-žurnālu pilnu tekstu datubāze, kas piedāvā iespēju meklēt informāciju kultūrā, mākslā un citās 
jomās 15.  

Pārskata periodā Mākslas virziena studiju īstenošanā notika – Kūrmājas prosp. 13; Lielajā 
ielā 14. 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. 

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 skaņu producēšanas un apstrādes laboratorija, mediju laboratorija un 
citas studijām nepieciešamās telpas. 

Paralēli LiepU krājumam, Mākslas pētījumu laboratorijā ir plaša jomas literatūras 

 
15 https://e-biblioteka.liepu.lv/ 
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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, pasniedzēju, studentu un pētnieku interesēm un pētāmajām 
jomām). 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 tehnika – 3 krāsu printeri, 2 
melnbalti kopētāji (A3 un A4), skeneris. Liepājā, Kūrmājas prospektā 13, Mākslas pētījumu 
laboratorijā pieejamās telpas un aprīkojums atklāts 6.tabulā. 

6. tabula 
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 
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 pilnveidota 2019./2020.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. Darbnīcu/laboratoriju aprīkojuma 
raksturojums: 

7.tabula 
Darbnīcas/laboratorijas nosaukums Aprīkojuma raksturojums 
Grafikas mākslas darbnīca 
 

Sietspiedes iekārta: iekārta drukāšanai uz līdzenas virsmas 
Vakuuma galds TY-ME78, ATMA  
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Gaismas skapis MEGA-LIGHT UV Fluorecent Exposure System 
Manuālais karuselis 4 krāsu drukai M&R, chamelion 
Tunelis ECONOMAX 2 
Starpžāvēšanas iekārta Acoma 
Aizsargamaska  
Augstspiediena mazgātājs FORCE 145  
Metāla plaukts  
Sietspiedes krāsas  
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 dizaina darbnīca 
 

Stikla kausēšanas krāsns 
Smilšu strūklas iekārta Pro Vetro-5133000 
Stikla slīpmašīna Pro Vetro – 3072100 
Dimanta disks 
Silīcija karbīda disks 

Fotolaboratorija (uzsākta izveide) 
 

Fotokamera NIKON D90 16-85VR 
Videokameras Sony PMV-EX3. 
Studiju gaismas ar reflektoru un statīvu  
Studijas lietussargs METZ UMBRELLA  

Mākslas studiju materiāli tehnisko bāzi iespaido finanšu resursu nepietiekamība jaunākā 
tehnoloģiskā aprīkojuma un citu resursu iegādei, studiju vides regulārai pilnveidei un darbnīcu/ 
laboratoriju  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 2019. gadu 
pieejams Zinātniskās darbības pārskatā par 2019.gadu 
https://sciencelatvia.lv/#/pub/institucijas_publ_parskats/1013080)  informācija par 2020. gadu tiek 
apkopota 2020. gada janvārī. Turpmākajā tekstā atklāti atsevišķi piemēri par paveikto pārskata 
periodā: 
Publikācijas 
Klāsone, Inta (2019) Ieskats mākslas valodas izpratnes atsevišķos jautājumos.  Scriptus 
Manet: humanitāro un mākslas zinātņu žurnāls + Journal of Humanities and Arts, Nr.9, ISSN 
2256-0564;  69. – 87. lpp. 
Personālizstādes 
G. Krastiņa, Mg.art. (2019. septembris.) Personālizstāde ‘’Percepcijas’’ Rucavas Kultūras 
namā;  
P. Vītolas (2020.gada februāris)  personālizstāde "Viļņi - gaismas - ēnas" RIXC galerijā, 
Rīgā;  
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G. Krastiņa, Mg.art. (2020.g. jūlijs, augusts). Personālizstāde ‘’Karaļa ceļojums ’’ Aizputes 
Mētras mājas mākslas galerijā. 
G. Krastiņa, Mg.art. (2020. gada jūlijs, augusts). Liepājas Latviešu biedrības nama izstāžu 
galerijā mākslinieces personālizstāde “Neola”.  
Dalība izstādēs: 
Jauno mediju mākslinieki G. Gabrāns, P. Vītola, K. Dintere, R. Naļivaiko, R. Vītols, P. 
Riekstiņš, U. Hasners, R. Kroģere, D. Mikanova, G. Lociks, T. Plāce, K. Jaudzems, G. 
Dombrovska, A. Poikāns, I. Vīksne, A. Priedola piedalījās izstādē “Starpliktuvē” (Liepāja, 
koncertzēlē “Lielais dzintars”, 2019.gada septembris).  
G. Krastiņa, Mg.art., M. Krūmiņš, Mg.art., H. Erbs, Mg.art., Mg.paed., I. Vīksne, L. Vēliņa, M. 
Ziemane, A. Priedola. Dalība Liepājas mākslinieku vizuālās mākslas kopizstādē ‘’Ceļā’’ 
Liepājas muzejā, Liepāja.  
S. Spirģe – Sēne, Mg.art., A. Kļaviņš, Mg.art., I. Klāsone, Dr.paed. (2019. gada novembris). 
Dalība izstādē ”Monmartra 2019” Mākslas galerijā “Laiptai” Šauļos (Lietuva).  
Dz. Vīriņa, Mg.art., S. Spirģe – Sēne, Mg.art., M. Krūmiņš, Mg.art., A. Kļaviņš, Mg.art., G. 
Krastiņa, Mg.art., I. Klāsone, Dr.paed. (2019. gada novembris – decembris). Dalība Liepājas 
mākslinieku izstādē Tartu Universitātes valodu fakultātes telpās, kura notika Latvijas dienu 
ietvaros Tartu pilsētā (Igaunija) un veltīta Latvijas neatkarības 101.gadskārtai.  
A. Kļaviņš, Mg.art., G. Krastiņa, Mg.art., I. Klāsone, Dr.paed., H. Erbs, Mg.art., N. Vilmane, 
Mg.paed. (2019. gada decembris). Dalība 27.starptautiskajā miniatūru izstādē „Kaledine 
miniatiūru paroda” Šauļu mākslas galerijā  “Laiptai” (Šauļi, Lietuva).  
2020.gada februāris, marts. Liepājas mākslinieku grupa, tajā skaitā Liepājas Universitātes 
docētāji piedalījās izstādē “Piekrastes reljefs” Ventspils Teātra namā “Jūras vārti”. Izstādītas 
gan gleznas, gan fotogrāfijas, gan arī dažādi mākslas objekti. Liepājas Universitāti pārstāvēja 
A. Kļaviņš,Mg.art., H. Erbs,Mg.art.,  G. Krastiņa, Mg.art., P. Saulens,M. Krūmiņš, Mg.art.  
Rasas Šmite un Raitis Šmits jaunākais dalība izstādē “Kritiskās zonas - Zemes politikas 
observatorijas” https://zkm.de/en/livestream, kuru organizēja Mākslas un mediju centrs 
“ZKM”, Karlsruē, Vācijā ar mākslas darbu “Atmosfēriskais mežs” (Atmospheric Forest), 
(2020.gada maijs); 
S. Spirģe – Sēne, Mg.art.,  A. Kļaviņš, Mg.art.,  I. Klāsone, Dr.paed.(2020.gada augusts). Dalība 
plenēra darbu izstādē  ”Dzeltenais un... “ Mākslas festivāla “Monmartra 2020” ietvaros Mākslas 
galerijā “Laiptai” Šauļos (Lietuva). 
Dalība plenēros, simpozijos,rezidencēs, festivālos: 
Jauno mediju mākslas docētāji A. Priedola, M. Demitere un K. Heils (Chris Hales, UK), kā 
arī 4 bakalaura studiju programmas studenti pārskata periodā no 16. līdz 24. septembrim 
Nidas mākslas kolonijā dalījās pieredzē un viedokļos par Baltijas mediju mākslas attīstību, 
sasniegumiem un izaicinājumiem. 
P. Vītola studiju programmas "Jauno mediju mākslas" doktorantūras absolvente, māksliniece 
un docētāja maijā un jūnijā darbojās tiešsaistes rezidencē, ko organizē čehu mākslas centrs 
"Agosto Foundation".  
M. Krūmiņš, Mg.art. (2020.gada 20. – 25. jūlijs). Romantiskās burbišķu vīzijas, Burbišķu pils, 
Lietuva, starptautisks glezniecības simpozijs.  
G. Krastiņa, Mg.art.(2020.g.2. – 6. augusts). Dalība Aizputes Mētras mājas mākslas galerijas 
draugu plenērā. 
A. Kļaviņš,Mg.art., S. Spirģe – Sēne,Mg.art., I. Klāsone, Dr.paed. (2020.gada no 4. līdz 
9.augustam).  Dalība starptautiskajā mākslas festivālā „Šiauliai Monmartre republic – 2020“: 
Šauļi, Lietuva. 
M. Krūmiņš, Mg.art.(2020. gada 27.jūlijs – 5. augusts). Pūču kalna noslēpumi, Kauņas 
Lietišķo zinātņu universitāte, Lietuva, starptautiskais glezniecības simpozijs.  
Citas radošās aktivitātes un pasākumi 
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S. Spirģe – Sēne, Mg.art., I. Klāsone, Dr.paed.(2019.gada 27.septembris). Zinātnieku nakts 
ietvaros (Liepāja, Liepājas Universitāte) vadīja radošo darbnīcu „Krāsu spēle” un izveidoja 
radīto mākslas darbu izstādi.  
Nākotnes profesija – jauno mediju mākslinieks. Radošā darbnīca "Audio, Video, Disco"MPLab 
(2019.gada oktobris); Darbnīcu vadīja P. Riekstiņš, I. Vīksne, A. Priedola, M. Demitere. 
G. Krastiņa, Mg.art.(2019. g. septembris). Iekārtoja Kuldīgas mākslas studijas dalībnieku 
‘’Palete’’ darbu ekspozīciju Kuldīgas mākslas izstāžu zālē;  
Lekcijas un nodarbības dažādām sabiedrības grupām. 
P. Vītola (2019.gada oktobris) apmeklēja starptautisko forumu "Izmēģini īstu izglītību 
ārzemēs!" Kijevā, Ukrainā. P. Vītola vadīja lekcijas skolēniem par "Tehnoloģiju demistifikāciju 
caur mediju mākslas praksi". 
 R. Gabaliņš, Mg.art. (2020). Mākslinieks, pasniedzējs R. Gabaliņš, Mg.art.: "Vai dzīves 
māksla ir māksla?". https://www.youtube.com/watch?v=HmNEvqjVwgw 
G. Krastiņa, Mg.art. (2020. marts, jūnijs augusts). Radošie zīmēšanas semināri-praktikumi.  
Liepājas Universitāte,  2020., marts. 
2019.g. 03.12. Liepājas Universitātes HMZF docētāju praktiska darba vizīte Viļņas Mākslas 
akadēmijā (Kauņa, Lietuva). Vizītes mērķis: pieredzes apmaiņa, iepazīšanās ar studentu 
izstrādātajiem darbiem  un perspektīvas sadarbības plānošana 
S. Spirģe – Sēne, Mg.art.(2020. gada janvāris). Piedalījās Vizuālās mākslas darbu izvērtēšanas 
komisijā starptautiskajā bērnu un jauniešu mākslas konkursā “Lidice 2020” Liepājas pilsētas 
kārtā Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā.  

S. Spirģe – Sēne,mg.art., N. Vilmane, Mg.paed., I. Klāsone, Dr.paed. pārskata periodā 
2019./2020. iesaistījās projektā „Talantu darbnīca”.  Sadarbībā ar Liepājas Diakonijas centru, 
vadot projektā iesaistītajiem dalībniekiem nodarbības tekstildarbos, grafikā un mākslas terapijā.  
HMZF rīkotie simpoziji, festivāli u.tml.  

Eksperte E. Evansa-Godvina, ISKME (iskme.org) pētniecības un attīstības nodaļas 
viceprezidente un ISKME publiskās bibliotēkas programmas direktore, Ņujorkas Universitātes 
telekomunikāciju programmas maģistre, digitālā māksliniece, kas radošajā darbībā pēta 
identitātes, formas un dziedēšanās stāvokļus dalījās pieredzē par digitālo mācīšanās procesu, 
mācību resursiem un zināšanām (2019.gada 23.septembris). 

Baltic Trail elektroniskās mūzikas producentu un mūziķu tikšanās (2019.gada 20.-
28.septembris) – radoša nometne un festivāls. Galvenais mērķis: apvienot progresīvi domājošus 
mūzikas radītājus Baltijas valstīs, lai nodrošinātu platformu audiovizuālai sadarbībai, kā arī 
zināšanu un pieredzes apmaiņai. 

Jauno mediju mākslas nedēļa “Update” notika Liepājā, Mākslas pētījumu laboratorijā, 
MPLab no 4. līdz 8. novembrim. Tēma “Update: Human. Nature”. “Update” ir ikgadējs jauno 
mediju mākslas notikums, kas kopš 2008. gada skata katra gada aktuālākās tendences mākslā 
un zinātnē. Nedēļas programmā ir radošās darbnīcas, zinātniskais seminārs, atvērto ideju vakari 
un divas izstādes ar dažādu starptautisku un vietējo jauno mediju un laikmetīgo mākslinieku 
dalību. Interesentiem bija pieejamas 5 radošās darbnīcas. Darbnīcas vadīja Ķelnes Mākslas 
akadēmijas profesors Žilvins Lils (Žilvinas Lilas), nīderlandiešu mākslinieks un kultūrkritiķis 
Danijs Plogers (Dani Ploeger), lietuviešu fotogrāfs un kurators Petrs Saulens (Petras Saulėnas), 
Tūrs Karis (Thuur Caris), subkultūru pētnieks un pasniedzējs Populārās kultūras akadēmijā, 
Nīderlandē. Noslēgumā notika izstādes “Plastiskā daba” Roma Art Hotel pagraba telpās (Zivju 
ielā 3); Otra izstāde “Update: Human. Nature” atspoguļoja nedēļas laikā notikušo darbnīcu 
rezultātus. Jauno mediju nedēļas programmā: zinātniskais seminārs; atvērto ideju telpa; lekcijas 
– dalīšanās pieredzē. Jauno mediju mākslas nedēļa “Update: Human. Nature” notiek projekta 
Green Revisited encountering emerging naturecultures / green ietvaros. “Update: Human. 
Nature” Liepājā organizē Mākslas pētījumu laboratorija, MPLab sadarbībā ar biedrību ASTE. 
Art, Science, Technology, Education, E-LAB, Elektroniskās mākslas, mediju centru un RIXC, 
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Jauno mediju kultūras centru. “Update: Human. Nature” atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds un 
Eiropas Savienības programma “Radošā Eiropa”. 

15. Starptautiskais vizuālās mākslas simpozijs mākslas pedagogiem un māksliniekiem 
„Abstraktais un konkrētais vizuālās mākslas kompozīcijā. Tēma: Nejaušības”. 2020. gada 20. 
– 26.jūlijs. Simpozijā piedalījās 13 mākslinieki no Madonas, Saldus, Jelgavas, Kauņas un 
Liepājas, kuri piedalījās dažādās meistarklasēs un radošajās darbnīcās. Mākslinieks no Lietuvas 
Petras Saulenas piedāvāja japāņu mākslas Gyotaku meistarklasi, kas nozīmē zivs atspiešanu 
materiālā; docente un māksliniece Dzintra Vīriņa vadīja grafikas radošās darbnīcas 
”Nejaušības”; Emeritus profesors Aldis Kļaviņš vadīja meistarklasi “Klusā daba”.  
 
   Studējošo iesaistīšana pētniecības (radošajos) projektos, kā arī dalība starptautiskajos 
projektos 

2019.gadā no 9. – 15. septembrim jauno mediju mākslas un dizaina studiju programmas 
fotomākslas studenti piedalījās Nidas starptautiskajā fotogrāfijas simpozijā (Lietuva). Nidas 
starptautiskais fotogrāfijas simpozijs ir lielākais nozares pasākums Baltijā. Starptautiskais 
fotogrāfijas simpozijs Lietuvā tiek organizēts jau kopš 1973. gada, un ir plaši pazīstams gan 
Lietuvā, gan ārvalstīs. Simpozija  ietvaros norisinājās lekcijas, mākslinieku prezentācijas, 
radošās darbnīcas un izstādes, lai jomas profesionāļi un studenti papildinātu zināšanas. 

Pārskata periodā jauno mediju mākslas absolventi I. Vīksne, L. Vēliņa, K. Lēvalds 
piedalījās Riga IFF un "Magnetic Latvia" hakatonā un ieguva Delfi.lv balvu ar VR pieredzi 
"The Living Room", kas stāsta par holokaustu Latvijā no bērna skatu punkta.  

Jauno mediju mākslas studenti bagātināja Karostas festivālu ar dokumentālām īsfilmām. 
P. Sīlis, S. Vītola, R. Žodžiks docētāju J. Jankevica, A. Ivanes, A. Priedolas un Pētera Riekstiņa 
vadībā izstrādāja dokumentālās filmas par Liepājas Karostu pēdējo 30 gadu laikā (2020. gada 
jūnijs). Karostas festivālu organizēja Karostas Glābšanas biedrība KGB ar Valsts 
Kultūrkapitāla, Liepājas pašvaldības u.c. institūciju atbalstu. 

Projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās 
specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, 
sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021 mērķis ir pilnveidot un 
nostiprināt Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla kompetenci, veicināt akadēmiskā 
personāla atjaunotni, doktorantu un ārvalsts pasniedzēju iesaisti akadēmiskajā darbā un 
zinātniskajā pētniecībā stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un 
informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības, lai nodrošinātu 
kvalitatīvu, starptautiski konkurētspējīgu un pētniecībā balstītu augstāko izglītību un 
pilnveidojot sadarbību ar nozaru komersantiem, sekmējot zināšanu komercializāciju. Projektā 
piedalījās 3 Jauno mediju mākslas doktorantūras absolventes: Maija Demitere, Paula Vītola, 
Signe Pucena. 

2019./2020.studiju gadā tika iekārtotas regulāras programmu „Dizains” un „Jauno mediju 
māksla” studentu darbu izstādes, kā arī organizētas noslēguma darbu publiskās ekspozīcijas.  
Atsevišķi piemēri par  studiju programmas „Jauno mediju māksla ”studentu darbu izstādēm: 

1. kursa studentu izstāde: instalācijas, digitāli audiālie mediji un performances 
“KONTAKTS” (2019.gada septembris); 

Absolventa O. Zikmaņa bakalaura darbs – īsfilma "Mākslas mecenāts" ieguva skatītāju 
simpātiju balvu Baltijas studentu KINOfestāKino "Splendid Palace”(Rīga 2019. gada 1. 
oktobrī); 

Semestra noslēguma darbu skate-izstāde "Bailes" Kūrmājas pr. 13. (2020.gada janvāris). 
1. kursa studenti atklāja tiešsaistes izstādi – kultūras blogu "BRIIVS", kurā foto, video un 

teksta formā, atklājot savus iespaidus un pārdomas par pandēmiju un tās ietekmi uz kultūru 
(2020.gada jūnijs). Izstāde pieejama šeit: brivs.aste.gallery 
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2. kursa studenti docētāja un mākslinieka P. Riekstiņa vadībā izveidoja mākslas izstāžu zāli 
un satikšanās telpu tiešsaistē "Metaverss", kurā aplūkojami viņu darbi, kas reflektē par jauno 
mediju valodu un izteiksmes iespējām fiziskas nošķirtības un jaunās normalitātes apstākļos 
(2020.gada jūnijs). 

Atsevišķi piemēri par  studiju programmas „Dizains”studentu darbu izstādēm:  
Liepājas Universitātes 4.konferences PIEMARES ĻAUDIS UN LIKTEŅI ietvaros 

2019. gada 24. oktobris – 25. oktobris.  Iekārtotās studentu darbu izstādes:  Liepājas Centrālās 
zinātniskās bibliotēkas skatlogos (Zivju ielā 7) bakalaura studiju programmas „Dizains” 
studentu darbu izstāde. Kurators – H. Erbs; 
Liepājas Universitātes 1. stāva vestibilā (Lielajā ielā 14) 1. kursa studentu darbu izstāde. 
Kuratore – S. Spirģe-Sēne. Liepājas Universitātes 2. stāva vestibilā (Lielajā ielā 14) 
fotomākslas specialitātes studentu darbu izstāde. Kurators – M. Krūmiņš.  

Programmas "Dizains" studentu darbu "Gyotaku" tehnikā LiepU mājas lapā, kas tapa 
lietuviešu viespasniedzēja P. Saulena vadībā 2020.aprīlī16 
 Bakalaura darba pētījumu tematika jauno mediju mākslā:  
D. Ianna. Vizuālā pašreprezentācija un mākslas darba veidošana –emocionālā prombūtne 
ceļojuma laikā 
S. Plāce. Bioloģiskās vides drupas tehnosfērā 
A. Poikāns. Balss un mākslīgie neironu tīkli 
M. Vējš. Gaismas nozīme kinētiskās mākslas darbā "Gaismas vilciens" 
A. Vīksne. Bioloģiski atgriezeniskās saites vadīta audiovizuāla instalācija "Gaisma Tevī" 
Maģistra studiju programmā Jaunie mediji un audiovizuālā māksla:   
R. Garda. Smadzeņu viļņu virtuālās realitātes video interfeiss 
A. Strautiņa. Soniskās vietrades principos balstītas skaņu pastaigas izveide Liepājas dzīvnieku 
kapos 
            Bakalaura darbu pētījumu tematika studiju programmā „Dizains: 
S. Adamoviča. Dienasgrāmatas idejas koncepcija "Ikdienas piezīmes"; 
J. Bajāre. Materiālā un nemateriāla dizaina elementi unikāla dizaina projektā 
D. Birzniece. Ģimenes vajadzībām gatavotas mēbeles 
L. Dudina. „Liepāja – Laiks – Mākslinieks" kataloga – grāmatas maketa izveide 
G.Gardoviča. Dizaina risinājumi personu ar redzes traucējumiem orientācijai Ventspils 
autostacijas publiskajās telpās 
A. Ketlere. Vēsturisku telpu pārbūve piemērojot telpas jaunai funkcijai 
A. Priede. Antuāna de Sent - Ekziperī pasaka "Mazais princis" - ceļš uz mīlestību 
K.Vanaga. 21. gadsimta inovācijas pakalpojuma dizainā – sabiedriskā ēdināšana lielveikalos 
K. Zeidenberga. Galda spēles adaptācija 
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) 

8. 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,  sadarbība valsts pārbaudījumu 
komisijas darbā (2020. 06.), mākslas jomas docētāju iesaistīšana vizuālās 
mākslas darbu vērtēšanā LBJC organizētajos konkursos. 

 
16 https://www.liepu.lv/lv/jaunumi/3770/gyotaku-meistarklase-dizaina-studentiem 
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Latvija, 
Liepāja 

Liepājas Centrālā 
zinātniskā bibliotēka 

LCZB nodrošina mākslas darbu ekspozīciju iekārtošanas iespējas 
(Studentu darbu izstādes) 

Latvija, 
Liepāja 

Biedrība „Liepājas 
mākslas draugi” 

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

Latvija, 
Liepāja 

Liepājas Diakonijas 
centrs 
 

Mākslas terapijas, tekstildarbu un grafikas nodarbību vadīšana projekta 
„Talantu darbnīca” ietvaros (S. Spirģe - Sēne, N. Vilmane, I. Klāsone). 

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 

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.  

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 

Latvija, 
Liepāja 

Mākslas galerija 
„Romas dārzs” 

Sadarbība prakses nodrošināšanā profesionālā bakalaura studiju 
programmā „Dizains” studējošiem, izstāžu telpu nodrošināšanā 
docētājiem  

Latvija, 
Liepāja 

Liepājas latviešu 
biedrības nams 

Sadarbība docētāju un studentu izstāžu, mākslas projektu organizācijā  

Latvija, 
Liepāja 

Liepājas Muzejs Sadarbība docētāju un studentu izstāžu organizācijā 

Latvija, 
Liepāja 

Mākslas galerija 
„Mētras Māja” 

LiepU docētāju un studējošo iesaistīšana personālizstāžu un plenēru 
organizācijā 

Latvija, 
Liepāja 

Liepājas Teātris Sadarbība studiju programmas „Aktiermāksla” izstrādē un īstenošanā 
LiepU „Aktiermākslas” studentu iesaistīšanās izrādēs „Roberto Zuko” 
(režisore Laura Groza-Ķibere)„Purva bridējs ugunī” (režisors Regnārs 
Vaivars),  „Mēness neredzamā puse” (režisore Monika Klimaite), 
„Bernardas Albas nams” (režisors Viesturs Meikšāns), „Ģērbējs” 
(Dmitrijs Petrenko)  

 
Virziena „Mākslas” ārzemju sadarbības partneri 

9.tabula 
 

Lietuva, Nida Nidas mākslas kolonija Studentu un docētāju iesistīšanās pētniecības projektos  
Vācija, Ķelne Ķelnes Mākslas Akadēmija 

(KHM) 
Sadarbība  jauno mediju festivāla „iWeek” ietvaros. 

Spānija, 
Barselona 

Faboratory of Hangar, 
Barcelona 

Sadarbība Creative Europe projekta „Renewable Futures” 
ietvaros 

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 iesaistīšana izstāžu 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.). 
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Kauņa, 
Lietuva 

Lietuvas Mākslas pedagogu 
biedrība  

Sadarbība konferences „Ikimokyklinio ir meninio ugdymo 
realijos, pokyčiu galimybes ir atieties perspektyvos”un mākslas 
pedagogu izstādes rīkošanā  

Viļņa, 
Lietuva 

Viļņas Mākslas akadēmija Pasniedzējs Vakaris Bernotas regulāri pasniedz lekcijas 
bakalaura studiju programmas studentiem 

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 „Jaunie Mediji un audiovizuālā māksla” tiek piedāvāta arī 
ārzemju studentiem angļu valodā. Arī atsevišķi bakalaura studiju programmu „Jauno mediju 
māksla” un “Dizains” studiju kursi ir sagatavoti angļu valodā (saraksts pieejams HMZF 
dekanātā).  

Sadarbībā ar Arējo sakaru daļu mākslas studiju virziena programmu studentiem 2019. 
gadā no 1. -3. oktobrim lekcijas Easmus+ projekta ietvaros lasīja psiholoģijas profesors P. 
Urbano no Koimbras Universitātes (Portugāle) par tēmām: Alternatīvi veidi mākslas ētikas 
kritikas kontekstā; Ētika un morālā psiholoģija (evolūcijas ētika); Cilvēka evolūcijas ekoloģija 
(sociālā spēle, vides izpēte).  
     No 2019.gada 6. - 12. oktobrim I. Klāsone  vadīja nodarbības Tveras Valsts Universitātē 
(Krievija) Erasmus+ programmas ietvaros mākslas jomas bakalaura studiju programmu 
studentiem.  

          Vieslektors jauno mediju mākslas studijās – Jason Dy SJ no Manilas de Ateneo 
universitātes Filipīnās ERSMUS+ mobilitāšu projekta ietvaros no 6. – 19. novembrim jauno 
mediju mākslas pirmā kursa studentiem vizuālās valodas moduļa ietvaros lasīja lekcijas par 
mākslu kā pētniecību, par skicēm, kā lielāku instalāciju pārdodamām liecībām, par savu 
māksliniecisko darbību, kas vērsta pret vardarbību un lielajiem cilvēku upuriem Filipīnās un 
pasaulē.  Lekcijas no 2019.gada 4. – 6. novembrim lasīja D. Ploegers (Daniel Ploeger) no 
Leidenes Universitātes (Nīdelande), no 2019.gada 4. – 6. novembrim Ž. Lilas (žilvinas Lilas) 
no Paidia institūta (Vācija).  2019. gada 25. novembrī franču režisors Ž. Lamī (Julien Lahmi) 
jauno mediju mākslas studentus iepazīstināja ar MashUp kino estētiku un ideoloģiju, 
demonstrējot arī filmu piemērus un aicinot studentus piedalīties ikgadējā festivālā Francijā. 
Austrālijas režisora P. Hegeduša (2019.gada 29.novembris) vieslekcija par dokumentālo kino 
un diskusija par latviešu lomu holokaustā Liepājā. 

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 pasniedzējus17. 

 
1.8.3. studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji  

Studējošie, kas studējuši ārvalstīs apmaiņas programmu ietvaros, norādot, augstskolu un 
valsti 

 
10.tabula 

Studiju gads Valsts Augstskola/koledža  Studiju programma Studentu skaits 

 
17 file:///C:/Users/Lietot%C4%81js-3/Downloads/LiepU_attistibas%20strategija%202016-
2020_ar%2005.06.2017._IZM%20apstiprinajumu.pdf 
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2013./2014. 

Portugāle Leirijas Politehniskais 
institūts 

Dizains 3 

Rumānija 
Klužas-Napoka Mākslas un 
dizaina universitāte 

Dizains 3 

Turcija Anadolu Universitāte Dizains 1 
Norvēģija Voldas Universitāte-koledža Jauno mediju māksla 2 

Nīderlande Utrehtas mākslas skola Jauno mediju māksla 1 

Spānija 

Valensijas Katolu 
Universitāte „San Vicente 
Martir” 

Jauno mediju māksla 1 

Vācija 
Bauhaus Universitāte 
Veimārā 

Jauno mediju māksla 
(maģistra) 

2 

2014./2015. 

Portugāle Leirijas Politehniskais 
institūts 

Dizains 2 

Portugāle Leirijas Politehniskais 
institūts 

Jauno mediju māksla 4 

Somija Tamperes Lietišķo zinātņu Jauno mediju māksla 2 

Vācija 
Bauhaus Universitāte 
Veimārā 

Jauno mediju māksla 
(maģistra) 

2 

2015./2016. 

Portugāle Leirijas Politehniskais 
institūts 

Dizains 1 

Portugāle Leirijas Politehniskais 
institūts 

Jauno mediju māksla 
(maģistra) 

1 

Ungārija 
Budapeštas Metropoles 
lietišķo zinātņu universitāte 

Fotomāksla 2 

Portugāle Leirijas Politehniskais 
institūts 

Jauno mediju māksla 2 

Ungārija 
Budapeštas Metropoles 
lietišķo zinātņu universitāte 

Jauno mediju māksla 1 

Lielbritānija Linkolna Universitāte Jauno mediju māksla 2 

2016./2017. 

Portugāle Leirijas Politehniskais 
institūts 

Jauno mediju māksla 1 

Portugāle Leirijas Politehniskais 
institūts 

Jauno mediju māksla 
(maģistra) 

1 

Portugāle 
Leirijas Politehniskais 
institūts 

Dizains 8 

Lietuva 
Kauņas Lietišķo zinātņu 
universitāte 

Dizains 1 

Somija 
Tamperes lietišķo zinātņu 
universitāte 

Dizains 1 

2017./2018. 

Portugāle Leirijas Politehniskais 
institūts 

Jauno mediju māksla 4 

Somija 
Tamperes lietišķo zinātņu 
universitāte 

Jauno mediju māksla 3 

Lielbritānija Linkolna Universitāte Dizains 1 

Portugāle 
Leirijas Politehniskais 
institūts 

Dizains 1 

Ungārija 
Budapeštas Metropoles 
lietišķo zinātņu universitāte 

Dizains 3 

Vācija 
Bauhaus Universitāte 
Veimārā 

Jauno mediju māksla 
(maģistra) 

1 

Somija 
Tamperes lietišķo zinātņu 
universitāte 

Jauno mediju māksla 
(maģistra) 

1 

2018./2019. 
Portugāle 

Leirijas Politehniskais 
institūts 

Dizains 1 



 
 

36 
 

Ungārija 
Budapeštas Metropoles 
lietišķo zinātņu universitāte 

Jauno mediju māksla 1 

Portugāle 
Leirijas Politehniskais 
institūts 

Jauno mediju māksla 1 

Somija 
Tamperes Lietišķo zinātņu 
universitāte 

Jaunie mediji un 
audiovizuālā  māksla 

1 

Vācija 
Bauhaus Universitāte 
Veimārā 

Jaunie mediji un 
audiovizuālā  māksla 

1 

Rumānija 
Klužas-Napoka Mākslas un 
dizaina universitāte 

Dizains 2 

2019./2020. 

Lietuva Viļņas Mākslas akadēmija Dizains 2 

Ungārija 
Budapeštas Metropoles 
lietišķo zinātņu universitāte 

Dizains 1 

Portugāle 
Leirijas Politehniskais 
institūts 

Jauno mediju māksla 8 

Čehija 
Brno Tehnoloģiju 
universitāte 

Jauno mediju māksla 1 

Igaunija 

Savii Digital Jauno mediju 
māksla(pēc studiju 
prakse) 

1 

Igaunija 

Tallinas Universitāte Jauno mediju 
māksla(pēc studiju 
prakse) 

1 

 
Ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā kopumā, kā arī sadalījumā pa studiju 

programmām    
11.tabula 

Studiju gads Valsts Augstskola/koledža 
 Studiju 

programma 
Studentu skaits 

2013./2014. 
Somija Tamperes Lietišķo 

zinātņu universitāte 
Jauno mediju māksla 1 

2014./2015. 
Vācija 

Bauhaus Universitāte 
Veimārā 

Jauno mediju māksla 1 

2015./2016. 
Kahahstāna 

Sh.Ualikhanov Koksetau 
Valsts Universitāte 

Dizains 1 

Ungārija 

Budapeštas Metropoles 
lietišķo zinātņu 
universitāte 

Jauno mediju māksla 1 

2016./2017. 

Lietuva Kauņas Lietišķo zinātņu 
universitāte 

Jauno mediju māksla 2 

Portugāle 
Bejas Politehniskais 
institūts 

Jauno mediju māksla 1 

2017./2018. 

Nīderlande HKU Mākslas 
universitāte Utrehtā 

Dizains 1 

Korejas 
Republika 

Songsilas Universitāte Dizains 1 

Portugāle 
Bejas Politehniskais 
institūts( 

Jauno mediju māksla 2 

2018./2019. 
Korejas 

Republika 
Honkongas Globālā 
universitāte 

Jauno mediju māksla 1 

2019./2020. 
Taivāna Šī Hsina universitāte Jauno mediju māksla 1 

Niderlande 
HKU Utrehtas Mākslas 
universitāte 

Jauno mediju māksla 1 
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Akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji  
12.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 

2018./2019. 

Portugāle Koimbras Universitāte Dizains 3 
Francija Lorēnas Universitāte Jauno mediju māksla 1 

Nīderlande 
Lietišķo zinātņu 
Universitāte Groningenā 

Jauno mediju māksla 2 

2019./2020. Nīderlande 
Lietišķo zinātņu 
Universitāte Groningenā 

Jauno mediju māksla 2 

Krievija Tveras Valsts universitāte Dizains 1 
 
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 
13.tabula 

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

Sadarbības līgums noslēgts 2014. gada 20. novembrī  
Līguma 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  
Īstenot kopīgu maģistra studiju programmu „Jaunie mediji un Audiovizuālā mediju māksla”; 
vienošanās par kopīgas doktora studiju programmas izstrādi “Jauno mediju māksla un radošās 
tehnoloģijas”.   

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  

Latvijas Kultūras 
akadēmija 

Sadarbība ar LKA docētājiem programmas „Aktiermāksla” atsevišķu kursu īstenošanā 
(Skatuves runa, Skatuves  kustība) 

 

 
Virziena „Mākslas” akadēmiskie sadarbības partneri (ārzemju augstskolas ar 

Erasmus+ līgumiem) 
14. tabula 
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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 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 Rochester Institute of 
Technology | RIT 
 

Noslēgts sadarbības līgums.  

Lietuva, 
Kauņa 

Kauņas koledža/ 
Lietišķo zinātņu 
universitātes J. 
Vienožinska mākslu 
fakultāte  

Docētāju sadarbība starptautiskā vizuālās mākslas simpozija „Abstraktais 
un konkrētais vizuālās mākslas kompozīcijā” norisē (L. Grabauskiene, S. 
Sauleniene), 

Viļņa/Klaipēda, 
Lietuva 

Viļņas Mākslas 
akadēmija (Klaipēdas 
vizuālā dizaina nodaļa) 

Sadarbība izstāžu apmaiņas organizācijā, iesaistīšanās atsevišķu studiju 
kursu docēšanā. 

Klaipēda, Lietuva Klaipēdas Universitātes 
Teātra un kino 
fakultātes 
Aktiermākslas 
programmu 

Sadarbības līgums par programmas „Aktiermāksla” īstenošanu 
Sadarbība studiju programmas „Aktiermāksla” izveidē un īstenošanā 

 
LiepU sadarbība ar citām augstskolu vai koledžu bibliotēkām. 
   Bibliotēka ir Latvijas Akadēmisko Bibliotēku asociācijas (LATABA) biedrs. LATABA 
mērķis ir veicināt Latvijas augstskolu un speciālo bibliotēku attīstību un sadarbību, veicināt 
Latvijas zinātnes, augstākās izglītības un tautsaimniecības optimālu informatīvo apgādi. LiepU 
bibliotēkā ir izstrādāta Starpbibliotēku abonementa (SBA) pasūtīšanas veidlapa (grāmatai vai 
rakstam)18, kas nodrošina starpbibliotēku resursu izmantošanas iespējas.  

 Metodiskais un konsultatīvais darbs bibliotēkā, apkalpojot bibliotēkas lietotājus un pilsētas 
iedzīvotājus, norit atbilstoši tās funkcijām un uzdevumiem šādos virzienos: dažādu uzziņu un 
konsultāciju sniegšana (t.sk., par piemērotākās literatūras izvēli, jauninājumiem, literatūras 
pierakstu un atsauču veidošanu u. tml.), informācijas avotu atlasīšana un sarakstu sastādīšana, 
mērķtiecīgi organizēti semināri, bibliotēkas informatīvo pasākumu organizēšana, sadarbība ar 
citām bibliotēkām un iestādēm. Bibliotēka interesentiem organizē metodiskos un informatīvos 

 
18 https://www.liepu.lv/lv/693/sba 
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pasākumus - par informācijas meklēšanas iespējām bibliotēku e-katalogos, par meklēšanas 
iespējām un jaunumiem abonētajās datubāzēs. Bibliotēka piedalās šādos starpbibliotēku 
projektos: – Latvijas augstskolu un speciālo bibliotēku elektroniskais kopkatalogs 
(administrēšana, servera uzturēšana un dalība);  Elektroniskie resursi Latvijas bibliotēkām; 
Vienotā lasītāja karte19. LiepU IT centrs piedāvā iespēju darbiniekiem, pasniedzējiem un 
studentiem iegūt piekļuvi LiepU tīklam ārpus Universitātes telpām, izmantojot VPN (virtuālais 
privātais tīkls) pakalpojumu, lai nodrošinātu pieeju abonētajām datubāzēm, žurnāliem, 
grāmatām, tīkla (Samba) diskiem vai citiem LiepU iekšējā tīkla resursiem20. 

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

1.9. Kvalitātes nodrošinājums un garantijas: 
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, kas 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 

 
19 https://drive.google.com/file/d/0B57WbbWgAjrYc05IbzduYjlCVGc/view 
20 https://www.liepu.lv/lv/137/aktualitates/1884/e-pakalpojumi-liepajas-universitates-biblioteka 
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sistēmu (turpmāk – KVS). Liepājas Universitātes Kvalitātes politika: 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 Latvijas tautsaimniecības attīstību 
un radošas, kultūrorientētas sabiedrības nostiprināšanos, ņemot vērā Eiropas Standartus un 
vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG-2015). Kvalitātes 
politika balstās uz LiepU startēģiju un tajā noteiktajām vērtībām: cilvēks, sabiedrība, izaugsme, 
Latvija. Kvalitātes politiku īsteno visas LiepU struktūrvienības un darbinieki, atbilstoši 
startēģiskajiem mērķiem. Kvalitātes nodrošināšana ir aprakstīta LiepU Kvalitātes 
rokasgrāmatā21. 

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 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. 

 
21 LiepU Kvalitātes politika. https://www.liepu.lv/lv/1258/liepu-kvalitates-politika 
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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 
2018./2019. studiju gadam  
Uzņemšanas noteikumi maģistrantūrā 
2018./2019. studiju gadam 
Uzņemšanas noteikumi doktorantūras 
studijās 2018/2019. studiju gadam 
(https://www.liepu.lv/lv/37/uznemsanas-
noteikumi) 

S-1-I-V_Vienotā pieteikšanās pamatstudijām. 
Procedūrā aprakstīta kārtība un darbības 
uzņemšanas pamatstudijās procesa organizācijai 
– atbildības un pienākumi gan studentiem, gan 
LiepU uzņemšanas 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 
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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 
(https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi) 
 
Ar praksi saistītie dokumenti 
https://www.liepu.lv/lv/675/praksu-
dokumenti 

S-4 Prakšu organizēšana un prakšu 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: 

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.  
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augstskolām jānodrošina 
savu pasniedzēju 
kompetence. 
Procedūrām savu 
pasniedzēju 
pieņemšanai darbā jābūt 
taisnīgām un atklātām. 

 
 

 

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://sciencelatvia.lv/#/pub/institucijas_
publ_parskats/1013080  
(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 
2018./2019. studiju gadam  
Uzņemšanas noteikumi maģistrantūrā 
2018./2019. studiju gadam 
Uzņemšanas noteikumi doktorantūras 
studijās 2018./2019. studiju gadam 

Vadības pārskats.  
 
 
 
 
 
Uzņemšanas noteikumi pamatstudijās 
2018./2019. studiju gadam  
Uzņemšanas noteikumi maģistrantūrā 
2018./2019. studiju gadam 
Uzņemšanas noteikumi doktorantūras studijās 
2018../2019. studiju gadam 
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(https://www.liepu.lv/lv/37/uznemsanas-
noteikumi) 
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/dokumenti/
zinojumi/Mākslas_2017._2018.st.gads.p
df 

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 pārbaudījumu 
komisiju priekšsēdētāju anketēšanu, kā arī 
iekļauj prakses izvērtējuma veidlapā  jautājumus 
par studentu teorētiskajām zināšanām, 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


