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1. Liepājas Universitātes studiju virziena „Māksla” vispārējs raksturojums 
 

Liepājas Universitātes (LiepU) virziens „Māksla”tika izvērtēts projekta 
“Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes 
paaugstināšanai” (Nr. 2011/0012/1DP/1.2.2.1./11/1PIA/VIAA/001) ietvaros. 

Maģistra studiju programma „Jauno mediju māksla” un doktora studiju 
programma „Jauno mediju māksla” projektā izvērtētas netika, jo statistikas datu 
sagatavošanas un nodošanas laikā, kā arī virziena ekspertēšanas laikā (2012. gada 9.–
12. janvārī) maģistra studiju programma bija licencēta, doktora studiju programma 
bija izskatīšanas procesā.  

Maģistra studiju programma „Jauno mediju māksla” (kods 45213) ir akreditēta 
2012. gada 21.jūnijā – 2014.gada 31.decembrim, doktora studiju programma „Jauno 
mediju māksla” (kods: 51213) ir licencēta 2012. gada 16.februārī – 2015. gada 16. 
februārim 

Studiju virziena „Māksla” raksturojuma papildinājumi tika iesniegti 2013.gada 
19.decembrī Izglītības un Zinātnes ministrijā.  

Studiju virziens „Māksla” akreditēts līdz 2019. gada 25. Jūnijam. 
 

Papildinājumi par 2013./2014.studiju gadu  
 
1. (5.p.) Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus 

pieprasījumam – darba un izglītības tirgus novērt ējuma rezultāti par 
darba vietu pieejamību studiju programmu absolventiem, darba devēju 
aptaujas rezultāti. 
 

  Saskaņā ar Latvijas izglītības sistēmas piesaisti Eiropas kvalifikāciju 
ietvarstruktūrai, mūžizglītībai un Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju 
ietvarstruktūrai „Eiropa 2020”1 mākslas studiju īstenošanā ir pilnveidots to saturs.  

Prakses uzdevumi tiek saskaņoti ar potenciālajiem darba devējiem, pievienojot 
Sadarbības līgumam (pieejami HMZF dekanātā); ir izstrādāta darba devēju 
apmierinātības mērīšanas sistēma2;  

ir izstrādāta sistēma prakšu organizēšanai un prakšu vietu novērtēšanai3; 
         ir izstrādāta prakses izvērtējuma anketa, kurā iekļauta informācijas apzināšana 
un tās turpmākā analīze par studentu un studiju programmu (KVS S-4-2, 08.06.2012., 
5. versija, Lappuse 5 no 13);  

Ir izstrādāta studiju rezultātu izvērtējuma anketa, kuru aizpilda potenciālais 
darba devējs - valsts pārbaudījumu priekšsēdētājs. Studiju rezultātu izvērtējumā 
atklājas: 

• Studējošie gala/valsts pārbaudījumu laikā tiek raksturoti kā zinoši, droši 
jūtas izvēlētajā pētniecības tēmā, izprot tēmu Latvijas un pasaules kontekstā; 

• Pamatā studiju rezultāti tiek vērtēti apmierinoši, saistoši, ka var redzēt 
izcilus sniegumus; 

• Ir pārliecība, ka studējošie veiksmīgi iekļautos darba tirgū; 
• Paralēli praktiskā rezultāta izstrādei visi absolventi tika veikuši arī 

teorētiskās izpētes darbus; 

                                                           
1 http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Muzizglitiba/Latvijas-zinojums-par-izglitibas-sistemas-piesaisti-EKI.pdf 
2 http://kvs.liepu.lv/procedura.php?p=44 
3 http://kvs.liepu.lv/procedura.php?p=4 
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• Ja reiz cilvēks studē un dara, kas tam patīk un interesē, tad jācer, ka studentu 
spējas, prasmes un kompetences ir un būs ilgtspējīgas mūžizglītības 
kontekstā; 

• 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 
biznesa vidi un reāliem darba devējiem, nemitīgi pilnveidojot materiāli 
tehnisko nodrošinājumu.  

 
Darba devēju viedoklis atklājas studējošo novērtēšanā par praksē veiktajiem 

uzdevumiem un turpmākā piesaistē institūcijas darbībā. Iegūtā informācija par prakses 
norisi atklāta tabulā.  

 
N.p.k. Kritērijs Ļoti labi Labi Slikti Ļoti slikti 
1. Studenta spējas plānot 

savu darbību 
55% 45% 0 0 

Komentāri Students izrādīja ļoti lielu interesi par uzņēmumā notiekošo. Ik reizi satiekoties bija 
sagatavoti vajadzīgie jautājumi; 
Studente spēj plānot uzticētos darbus. Darbs tiek veikts akurāti un ar lielu atbildības sajūtu; 
Spēja novērtēt; 
Students spēj ļoti labi plānot savu darbību un pielāgoties dažādām neordinārām situācijām. 
Darbus veic kvalitatīvi un ar atbildību; 
Praktikants sevi parādīja no labākās puses, spējot saplānot savu laiku un visi darbi tika 
izdarīti tieši laikā; 

2. Studenta prasmes 
kontaktēties ar klientiem  

45% 55% 0 0 

Komentāri Kontaktējoties ar klientiem, citreiz ir nepiekāpīga, nevēlas piekrist viņu vēlmēm; 
Spēja kontaktēties ir ļoti laba. Students ļoti labi spēj izprast klientu vēlmes un izteikt savus 
priekšlikumus, kas palīdz kvalitatīvi veikt dažādus uzdevumus; 

3. Studenta prasmes 
kontaktēties ar citiem 
darbiniekiem 

70% 30% 0 0 

Komentāri Mēs uzņēmumā esam visi ļoti komunikabli un atvērti, te savādāk nemaz nevar. 
4. Studenta prasmes 

kontaktēties ar uzņēmuma 
vadību 

55% 45% 0 0 

Komentāri Katrā darba kolektīvā jāprot kontaktēties ar kolēģiem un pats galvenais arī ar klientiem. 
Praktikants bija ļoti komunikabls un lieliski sapratās gan ar kolēģiem, gan ar klientiem.  

5. Studenta teorētiskās 
zināšanas prakses 
uzdevumu veikšanā 

20% 80% 0 0 

Komentāri Studentam bija priekšzināšanas programmēšanā un grafiskā dizaina jomā, tādēļ bija iespējas 
savas zināšanas pielietot praktiski; 
Teorētiskās zināšanas ir gana labas uzdevumu veikšanai, bet, protams, ir iespēja 
pilnveidoties līdz izcilībai; 
Teorētiskās zināšanas bija labas. Protams, praktiskā darbā zināšanas aizvien tiek 
papildinātas.  
 

6. Studentu praktiskās 
iemaņas prakses 
uzdevumu veikšanai 

35% 60% 5% 0 
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Komentāri Katrā realizētā projektā students apliecināja savas praktiskās iemaņas, izstrādājot tos akurāti 
un rūpīgi. 
Iemaņas ir labas 

Prakses laikā atklājas darba devēju redzējums par studiju īstenošanas turpmāko 
norisi. Atbildes sniedza šādas institūcijas: LSEZ SIA Scan-Plast Latvia, SIA 
„Dizainers”, SIA „IG Studija”, SIA „Modern Media”, SIA „Reklāmas apgāds”, SIA 
„ART DESIGN GROUP”, SIA „Granītakmens”, SIA „ERVITEX”. 
 

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

apliecināja savu profesionālo 
izaugsmi prakses laikā 

• Prakses ietvaros students parādīja aizvien 
labāku izpratni un sniegumu katrā veicamā 
uzdevumā; 

• Studenta veikto darba uzdevumu kvalitāte 
prakses laikā pieauga. Galvenokārt, strādājot 
komandā ar jomas profesionāļiem, kuri savas 
zināšanas centās nodot studentam; 

• Spēja pieņemt pasūtījumus un patstāvīgi ar 
tiem tikt galā. Spēja rast dažādus risinājumus 
neordināru situāciju apstākļos; 

• Spēja profesionāli veikt maketētāja 
pienākumus; 

• Ir labas iemaņas vektorgrafiku programmās un 
kompozīcijas pamatos; 

• Spēja veikt maketēšanas darbus; 
• Prasmes rīkoties ar datorprogrammām Adobe 

Ilustrator, Adobe Photoshop; 
• Drukas failu sagatavošana, piktogrammu 

zīmēšana, vizītkartes, veidlapas. 
2. Ieteikumi turpmākajām 

studijām un darbam 
• Nepārtraukti sekot līdzi novitātēm izvēlētajā 

profilā; 
• Ieteiktu paplašināt savu digitālās pēcapstrādes 

zināšanu loku. Konkurence pieprasa zināt 
vairākas programmas, ja ne visas. Nezaudēt 
vēlmi uzzināt! 

• Vairāk paļauties uz savām spējām un droši 
izpildīt daudzveidīgus uzdevumus. Studentam 
ir ļoti labas iemaņas un kvalitāte, kādā darbs 
tiek izpildīts, lai arī reizēm šķiet, ka students 
pats to nenovērtē; 

• Nebaidīties kļūdīties, darīt, jo iemācīties var 
darot; 

• Neuzņemties pārāk daudz darbu vienlaicīgi; 
• Pilnveidot sevī daudzpusību; 
• Šī sfēra prasa nemitīgu kustību un zināšanas 

par jaunākajām programmu iespējām, kas 
atvieglotu mākslinieku darbu. 

3. Kuras prasmes studentam ir 
pietiekamas prakses uzdevumu 
veikšanai? 

• Teorētiskās zināšanas, kā arī iemaņas darbā ar 
dažādām programmām ir vērtējamas kā 
pietiekamas; 

• Studenta zināšanas bija pietiekami plašas 
uzdoto darba uzdevumu veikšanai; 

• Studentam ir iemaņas grafiskā dizaina 
veidošanā, spēja izveidot labas kompozīcijas, 
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kuras ir pietiekami labas, lai izmantotu mājas 
lapas dizainā; 

• Uzlīmju līmēšana un sagatavošana; kreklu 
apdruka; 

• Datorprasmes; 
• Izprot dizainu un tā izstrādes kārtību. 
• Spēja ļoti labi saprasties ar kolektīvu – tas 

veicināja produktivitāti kopējā darbā kopumā; 
• Pietiekamas prasmes komunikācijā ar 

klientiem. 
4. Kuras prasmes prakses 

uzdevumu veikšanai studentam 
būtu jāuzlabo? 

• Esošo projektu ietvaros, studentam ir 
pietiekamas prasmes. Nepieciešams uzkrāt 
pieredzi; 

• Studentam būtu jāuzlabo savas zināšanas par 
aktualitātēm nozarē; 

• Spēj komunicēt ar klientu un izprast viņu 
vēlmes, kas palielina darba apjomu un 
kvalitāti; 

• Uzticēties sev un drošāk izpildīt darba 
uzdevumus, jo pieeja darbā ir profesionāla un 
organizēta; 

• Tā kā uzņēmums strādā ar Corel Draw 
programmu, būtu vēlamas nedaudz labākas 
prasmes šajā programmā, taču ir labi; 

• Organizēt savu darbu tā, lai vienlaicīgi var 
veikt vairākus uzdevumus. 

 
Atbilstoši plānam regulāri tiek pilnveidota mācībspēku profesionālā, zinātniskā 

un radošā kvalifikācija, kā arī veikta studiju vides modernizācija. 
 

2. (9.p.) Sadarbības iespējas Latvij ā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena 
ietvaros 
 

LiepU „Mākslas” virziena studiju programmām ir turpināta sadarbības 
nostiprināšana ar : 
 Latvijas Mākslas akadēmiju: 

• maģistra darbu recenzēšanā (Mg.art. I. Burāne, Mg.art. R. Gross), valsts 
pārbaudījumu komisijas darbā (Mg.art. I. Burāne, Mg.art. R. Gross), 
atsevišķu studiju kursu docēšanā profesionālajā maģistra studiju programmā 
„M āksla”: Grafikas darbnīca – 1 Krp (Mg.art. R. Gross), Izstāžu 
organizācija un iekārtošana- 3 Krp (mākslas zinātniece, Mg.art. I. Burāne), 
Starpkultūru saskarsmes aktuāli aspekti- 3 Krp (mākslas zinātniece, Mg.art.) 
I. Burāne (docēšanā iesaistās), mākslas simpozija „Ekspromts” darbībā 
iesaistījās mākslinieks, asoc. profesors R. Gross; 

• 2013./2014.studiju gadā uzsākta sadarbība ar Latvijas Mākslas akadēmijas 
informācijas centru par prakses īstenošanu profesionālajās augstākās 
izglītības bakalaura studiju programmās „Dizains” un „Fotomāksla”, 
profesionālajā maģistra studiju programmā „M āksla”;  

• maģistra darbu recenzēšanā, vieslekcijās tiek pieaicināts mākslinieks, 
dizaineris J. Spalviņš);  
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J. V. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju 

• atsevišķu studiju kursu docēšanā (Mg. art. R. Kronlaks docē 6 Krp 
apjomā:„Skaņu māksla un skaņa jaunajiem medijiem” 2 Krp apjomā 
akadēmiskajā augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Jauno 
mediju māksla”, docē studiju kursu „Audio kultūra” 4 Krp apjomā 
akadēmiskajā maģistra studiju programmā „Jauno mediju māksla), iesaistās 
Valsts pārbaudījumu komisijas darbā (Mg. art. R. Kronlaks), noslēguma 
darbu recenzēšanā un vadīšanā (Mg. art. R. Kronlaks); 
 

Rīgas Stradiņa universitāti 
• Doktora studiju programmas „Jauno mediju māksla” direktores pienākumus 

pildīja (pieņemta darbā uz laiku) Dr. philol. I. Skulte, kā arī vadīja 
promocijas darba izstrādi doktora studiju programmā „Jauno mediju 
māksla”, docēja akadēmiskajā bakalaura studiju programmā „Jauno mediju 
māksla” studiju kursu Mediju teorija – 2 Krp, Kultūras teorija un filozofija – 
1 Krp; akadēmiskajā maģistra studiju programmā „Jauno mediju māksla” 
studiju kursu Komunikācijas teorija – 1 Krp, iesaistījās maģistra darbu 
recenzēšanā; 
  

Biedrības ISSP skolu ISSP  
• Dr.philos. K. Vērpe docē akadēmiskajā maģistra studiju programmā Jauno 

mediju māksla studiju kursu Fotogrāfiskie mediji – 2 Krp, akadēmiskajā 
bakalaura studiju programmā „Jauno mediju māksla” studiju kursu Kultūras 
teorija un filozofija – 2 Krp, Fotogrāfija – 2 Krp, Mediju teorija – 3 Krp; 

 
Liepājas Bērnu un Jauniešu centru 

•   Mg. art. A. Rozenbahs docēja „Fotomākslas” un „Dizaina” bakalaura 
studiju programmā 12 Krp apjomā, vadīja studiju kursu fotomākslā 
profesionālā maģistra studiju programmā „M āksla”, iesaistījās maģistra, 
bakalaura darbu vadīšanā un recenzēšanā, darbojās valsts pārbaudījumu 
komisijā; Mg. art..I. Auziņa iesaistījās valsts pārbaudījumu komisijas darbā;  
 

Liepājas mākslas un dizaina vidusskolu 
•  Kopīgu semināru organizēšana, sadarbība bibliotēkas 

izmantošanā (noslēgts sadarbības līgums), Mg. paed. S. Vjakse – Liepa docē 
profesionālajā maģistra studiju programmā „M āksla” studiju kursu Kultūras 
menedžments - 3 Krp apjomā, noslēgts sadarbības līgums par darbnīcu 
izmantošanu ādas dizaina izstrādājumu izgatavošanā, Mg.art. Dz. Budovska 
docē studiju kursus studiju programmā „Dizains”( Produkta dizaina 
virzienā) – 8 Krp apjomā; 

 
Šauļu Universitāti (Lietuva)  

• Docētāju, studējošo, absolventu sadarbība ikgadējo mākslas Simpozija laikā 
organizētajās metodiskajās diskusijās, semināros un mākslas darbu izstādēs, 
nobeiguma darbu izvērtēšanas komisijas darbā mākslas studiju programmās 
„Dizains”, „Māksla”; Mg. art. V. Janulis docēja studiju kursu „Kaligrāfija” 
1,5 Krp apjomā studiju programmā „Dizains”, Mg. art. A. Toleikis docēja 
studiju kursu „3D kompozīcija” studiju programmās „Dizains”, 
„Fotomāksla” 1,5 Krp apjomā);  
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Kauņas koledžu/Lietišķo zinātņu universitāti 
• Sadarbība kopīgu konferenču, mākslas darbu izstāžu organizēšanā (L. 

Grabauskiene, S. Sauleniene), starptautisku studentu fotoplenēru 
organizācija (S.Sauleniene. P. Saulenas). 
 

Maģistra studiju programma “Jauno Mediju māksla” tiek piedāvāta īstenot 
angļu valodā, atsevišķi studiju kursi ir sagatavoti angļu valodā, kas nodrošina ārvalstu 
studentiem studiju iespējas doktora studiju programmā „Jauno mediju māksla”, 
profesionālā maģistra studiju programmā „M āksla”, akadēmiskā bakalaura studiju 
programmā „Jauno Mediju māksla”, profesionālajā bakalaura studiju programmā 
„Dizains”.  

Salīdzinājuma protokola izstrāde paredz studējošiem iespējas apgūt atsevišķus 
studiju priekšmetus vai iziet praksi citu Latvijas augstskolu studiju programmās. 

Īpaša sadarbība ir izveidojusies ar Laikmetīgās mākslas centru, (mākslas 
zinātniece, projektu koordinatore I. Astahovska docē maģistra un bakalaura studiju 
programmā „Jauno mediju māksla”),  

Jauno mediju kultūras centru RIXC – iesaistīšanās Jauno mediju mākslas studiju 
attīstības jautājumu risin āšanā, studiju satura pilnveides darbā,  

Kultūras radošās industrijas izglītības centru, 
Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldi un Izglītības pārvaldi,  
Liepājas Bērnu un jauniešu centru,  
Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku,  
nodibinājumu „Zinātnes un inovāciju parks”, 

       mākslinieku institūciju „Impasto”.  
 

3. (12.p.) Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla 
pētnieciskā darbība un tā ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana 
pētniecības projektos, kā arī dalība starptautiskajos projektos, Latvijas 
Zinātnes padomes un citu institūciju finansētajos projektos pārskata 
periodā. 

 

Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskās aktivitātes lielā 
mērā saskan ar docējamo studiju kursu profilu un saturu, tas nodrošina efektīvāku 
zinātniskās pētniecības rezultātu integrāciju studiju procesā. Par to liecina studējošo 
sadarbīā ar docētāju izvēlēto noslēguma pētījumu tēmas 2013./2014studiju gadā.  

 
Profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Dizains“ 

N.p.k. Vārds, uzvārds Nosaukums Vadītājs Recenzents 

1. Maija Pumpure Vizuālais un tehnoloģiskais risinājums no skices 
līdz animācijai  

Viktors 

Egliens  

Aldis Kļaviņš 

2. Lolita Launaga Latviešu rakstu zīmes tapešu ornamentā Ilva 

Magazeina 

Andris Millers 

3. Agnese Grīnberga Fotomontāžas attīstība mākslas fotogrāfij ā. Spēle 
un eksperiments 

Mārtiņš 

Krūmiņš 

Inta Klāsone 
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Akadēmiskā augstākās izglītības  bakalaura studiju programmā  

„Jauno mediju māksla“ 

 
Profesionālā maģistra stidiju programmā „Visp ārējās izglītības skolotājs”  

 
N.p.k. Vārds, Nosaukums Vadītājs Recenzents 

4. Arta Kāle 
 

Ilustrētas vegānu pavārgrāmatas izstrāde   Jānis Slaidiņš  Dzintra Vīriņa 

5. Linda Strižņova Suvenīrs "Liepājas jūgendstils linogriezumā" Dzintra Vīriņa Inta Klāsone 

6. Maija Barbare 

 

Reklāmas e-pasta un tā dizaina tehnoloģiskie 
risinājumi mūsdienās 

Aigars Alnis Jānis Letinskis 

7. Marika Redoviča Uzņēmuma „Tējas nams” vizuālā identitāte Dzintra Vīriņa Raimonds 
Gabaliņš 

8. Raitis Kārkliņš 

 

Korporatīvās identitātes grafiskā standarta un tā 
izstrādes procesu nozīmība korporatīvajā vidē 

Raimonds 

Gabaliņš 

Dzintra Vīriņa 

9. Signe Mistre  Uzņēmuma „Art Design group” portfolio izveide Ilva 

Magazeina  

Andris Millers 

10. Aleksandra 
Koļevinska 

Mākslas darbs papīrgriešanas tehnikā Inta Klāsone Andris Millers  

N.p.k. Vārds, 
uzvārds 

Nosaukums Vadītājs Recenzents 

1. Rūta 
Bērziņa 

Spēles princips interaktīvās mākslas instalācijās Raitis Šmits Kristaps Grundšteins 

2. Katrīna 
Bitere 

Elektromagnētiskie viļņi kā medijs mākslā Raitis Šmits Anna Trapenciere 

3. Valts 
Ceplevičs 

Datorspēle kā mākslas forma Kristaps 
Grundšteins 

Kārlis Vērpe 

4. Līvija 
Daudze 

Digitālo tīklu organikas principi jauno mediju 
mākslā 

Kārlis Vērpe  Raitis Šmits 

5. Mārtiņš 
Eņģelis 

Lolfisms kā perspektīva mūsdienu radošā 
kustība 

 

Ieva Astahovska Kārlis Vērpe 

6. Anete 
Grāvelsiņa 

Ķermenī notiekošo procesu portretējums 
mākslas darbā 

Raitis Šmits Anna Trapenciere 

7. Odrija 
Heinrihsone 

Dzīvais mehānisms – automatoni mediju 
arheoloģijas kontekstā 

Raitis šmits Anna Trapenciere 

8. Annija 
Ločmele 

Pepera spoka princips interaktīvā 
mākslas instalācijā 

Raitis Šmits Kristaps Grundšteins 

9. Anna 
Meldrāja 

Datu vizualizācija. Metode kā piešķirt 
identitāti datu avotam. Tautisks latviešu terps 
kā identitātes medijs 

Kristaps 
Grundšteins 

Raitis Šmits 

10. Reinis 
Naļivaiko 

Ģeometrisku formu interpretācija 
telpiskā skaņas instalācijā 

Kālis Vērpe Rolands Kronlaks 

11. Zanda Puče Atmiņu objektu rekonstrukcija 
instalācijā 

Kālis Vērpe Kristaps Grundšteins 

12. Pēteris 
Riekstiņš 

Skaņas instalācija: komponists ūdens Raitis Šmits Rolands Kronlaks 

13. Annija 
Saule 

Intuitīvās LED gaismas objekts telpā Kristaps 
Grundšteins 

Raitis Šmits 
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uzvārds 
1. Liāna  

Freimane 
Datordizaina iespējas nacionālās identitātes veidošanā 
vidusskolā 
 

Inta Klāsone Solvita 
Spirģe-
Sēne 

2. Rasa 
Daktere 

Profesionāli orientētas pamatizglītības mākslā iespējas 
skolēnu radošās darbības veicināšanā Rubas pamatskolā 

Inta Klāsone Inese 
Orlovska  

 
Docētāju līdzdalība simpozijos, festivālos, semināros, zinātniskajās konferencēs, 

projektos ir būtiska programmas mācībspēku darba sastāvdaļa un viņu kvalifikācijas 
līmeņa rādītāja.  

Mācībspēku pētniecības un radošās darbības rezultāti publicēti gan LiepU, gan 
citu Latvijas un ārvalstu zinātnisko institūciju izdevumos, kā metodiskos izdevumos, 
kas studentiem pieejami LiepU bibliotēkā, Mākslas Pētījumu laboratorijas mediatēkā, 
Kurzemes Humanitārajā institūtā, Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē.  
 

• Kā nozīmīga darba forma ir ikgadējo starptautisko mākslas simpoziju – 
meistardarbnīcu, plenēru un lasījumu organizācija nedēļas garumā, 
„Abstraktais un konkr ētais vizuālās mākslas kompozīcijā.”.   

Norises 
gads 

Simpozija - plenēra tēma Dalībvalstis Dalībnieku 
skaits 

2014 „Ekspromts” Krievija, Latvija, Lietuva 25 
2013 „Laiks” Krievija, Zviedrija, Lietuva, Šveice, Latvija 35 

 
Starp dalībniekiem ik gadu ir mākslinieki, dizaineri, mākslas pedagogi, 

maģistranti, absolventi. Simpozija norises laikā tā dalībnieki strādā gan darbnīcās, gan 
brīvā dabā, lasa priekšlasījumus, diskutē par mākslas izglītības aktualitātēm, dalās 
pieredzē, papildina pirmajā ierašanās dienā iekārtoto izstādi no līdzatvestiem darbiem 
ar simpozija laikā radītiem mākslas darbiem.  

2014. gada mākslas simpozija laikā tika vadītas šādas meistardarbnīcas: 
* Cianotipija. Mg. art. A. Rozenbahs (Liepājas Bērnu un Jauniešu centrs); 
* Ekspromts. Mg.art. I.Slaidiņa (Liepājas mākslas un Dizaina vidusskola); 
* Grafika. Mg.art. Dz. Vīriņa; 
* Meditācija. Mg.art. A. Kļaviņš.  
 
• Studiju procesu būtiski ietekmē profesionālu mākslinieku un mākslas 

pedagogu, vispārizglītojošo pedagogu iesaistīšanās kopīgos semināros, 
starpnozaru konferenču organizācijā, izstāžu organizēšanā, dalība plenēros un 
projektos.  
 

• Studējošo iesaistīšana pētniecībā atklājas ikgadējas starptautiskā jauno mediju 
kultūras festivāla Māksla+Komunikācijas Art of Resilience satelītpasākuma I 
week nedēļas īstenošanā. Bez LiepU  jauno mediju studentiem piedalās arī 
studenti no RISEBA un Nīderlandes (Popkultūras Akadēmija), kā arī referenti 
no Lietuvas (Viļņas Dizaina un Tehnoloģiju koledža) un Vācijas (Bauhausa 
universitāte). Radošās darbnīcas studentiem vadīja LiepU, Popkultūras 
akadēmijas, Bahausa universitātes mācībspēki un mākslinieki no 
Igaunijas/ASV. Organizē Mākslas pētījumu laboratorija sadarbībā ar Jauno 
Mediju mākslas centru RIXC, SOCRATES/ERASMUS finansiālo atbalstu. 
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• Noorganizētas ikgadējās zinātniski metodiskās konferences „ Īstenoto ideju 
diena” (L. Veita). Konferences mērķis ir veicināt pieredzes apmaiņu kultūras 
projektu realizēšanā, rast idejas jauniem kultūras vai kultūrizglītības 
projektiem. 

 
• 2013.gada novembrī sadarbībā ar J. Vienožinska Kauņas koledžas/Lietišķo 

zinātņu universitātes mākslu fakultāti tika noorganizēta konference „Art, 
design and art education: methods and experiences of creativity 
development”, kurā docētāji piedalījās ar referātu un mākslas darbiem 
ietvaros: A.Millers, A.Kļaviņš, I.Klāsone, Dz. Vīriņa, H. Erbs, R. Gabaliņš, 
S.Spirģe – Sēne, I. Orlovska, A. Rozenbahs. 
 

• 2013.gada oktobrī, novembrī tika iekārtota docētāju kopizstāde „Piemares 
ļaudis” TN Kurzeme: A.Millers, A.Kļaviņš, I.Klāsone, Dz. Vīriņa, H. Erbs, 
R. Gabaliņš, S.Spirģe – Sēne, I. Orlovska, A. Rozenbahs, J. Slaidiņš, D. 
Ģibiete.  

 
Var atzīmēt mākslas jomas atklāto zinātniski metodisko semināru norisi  

2013./2014.studiju gadā:  

 
Saņemtie apalvojumi 2013./2014.studiju.gadā:  
 
Kristaps Grundšteins saņēmis sudraba godalga par projektu VINGROTAVA 
radošās izcilības festivālā ADWARDS (2013) 
 

Nr.p.k. Semināra tēma Atbildīgais/vadītājs Norises laiks Norises vieta 
1. Ķelnes arhitektūra.  Herberts Erbs  2013.gada 

septembris 
Kuršu iela 20, 
301.telpa 

2. Plenēru organizācijas 
pieredze. Druskinai.  

Aldis Kļaviņš  2013.gada 
oktobris  

Kuršu iela 20, 
301.telpa 

3. Poļu plakāts mūsdienās. Aldis Kļaviņš  2013.gada 
novembris 

Kuršu iela 20, 
301.telpa 

4. Plenēru organizācijas 
pieredze. Šventaja.  

Andris Millers  2013.gada 
decembris  

Kuršu iela 20, 
301.telpa 

5. Kultūras projektu finansēšanas 
avoti 

Dace Bluķe 2014.gada 
februāris 

Kuršu iela 20, 
301.telpa 

6. Grafiskā attēla transkodēšana 
Liepājas Universitātes 
programmu (bakalaura un 
maģistra) "Jauno mediju 
māksla" studentu radošajos 
darbos 

Santa Mazika 2014.gada 
marts 

Kuršu iela 20, 
301.telpa 

7. Netradicionālie keramikas 
apdedzināšanas veidi  

Dace Grīnberga 2014.gada 
aprīlis 

Kuršu iela 20, 
301.telpa 

8. Antīkās kultūras mantojums 
Turcijā 

Aldis Kļaviņš 2014.gada 
maijs 

Kuršu iela 20, 
301.telpa 

9. Muzeji Romā. Aldis Kļaviņš 2014.gada 
maijs 

Kuršu iela 20, 
301.telpa 
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HMZF profesors, mākslinieks Aldis K ļaviņš Liepājas 389. dzimšanas dienā tika 
sumināts kā Goda liepājnieks. 

4. (13.p.) Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla 
galveno zinātnisko publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts 
pārskata periodā, personālizstādes, dalība izstādēs  

Akadēmiskā personāla zinātniskās darbības pārskats par 2013. gadu pieejams: 
http://www.liepu.lv/uploads/files/2013_zin_parskats.pdf 

Informācija par 2014. gadu tiks apkopota 2014. gada decembrī. 
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16. 3. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros, norādot apmaiņas programmu un valsti 
 

Studiju gads Valsts Studiju programma Viesaugstskola Vārds Uzvārds 
2013./2014. Vācija Jauno mediju māksla Bauhausa universitāte Veimārā  Zanda Puče 

Nīderlande Jauno mediju māksla Utrehtas mākslas skola Ojārs Saulītis 
Norvēģija Jauno mediju māksla Voldas universitātes koledža Māra Blome 
Norvēģija Jauno mediju māksla Voldas universitātes koledža Laine Neimane 
Portugāle Dizains Leirijas Politehniskais institūts Elīna Leiba 
Portugāle Dizains Leirijas Politehniskais institūts Juta Viļumsone 
Portugāle Dizains Leirijas Politehniskais institūts Elza Puhova 
Rumānija Dizains Kluž Napokas Mākslas un Dizaina universitāte Annija Dzerkale 
Rumānija Dizains Kluž Napokas Mākslas un Dizaina universitāte Anna Bespalova 
Turcija Dizains Karabukas Universitāte Egija Gribuste 
Vācija Jauno mediju māksla 

maģistra studiju 
programma 

Bauhausa Universitāte Veimārā  

Kristaps Biters 
Prakses 

 
Studiju gads Valsts Studiju 

programma 
Prakses vieta Vārds Uzvārds 

2013./2014. Anglija Dizains Factory Settings Ltd. Laura  Rutkovska 
Čehijas 
Republika 

Dizains DDB Prague Agnese  Grīnberga  

 
16. 4. Ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā kopumā, kā arī sadalījumā pa studiju programmām, norādot studiju ilgumu, valsti. 
Studiju 

gads 
Valsts Studentu 

skaits 
Studiju ilgums 

2013./2014. Turcija 4 6 mēneši 
Grieķija 1 5 mēneši 
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I.  1. Akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Jauno mediju 
māksla” (kods43213) raksturojums. 

 

Papildinājumi par 2013./2014.studiju gadu  

 
7. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes, tālmācības 
metožu izmantošana). 
Atsevišķi īstenotie lekciju saturu papildinošie pasākumi: 

1. Studenti ierosina un īsteno programmu popularizējošus projektus. Labprāt 
iesaistās dažādu pasākumu organizēšanā vai piedalās tajos, sadarbojoties ne vien sava kursa 
ietvaros, bet arī ar maģistrantūras un doktorantūras studentiem un pasniedzējiem. Jau par 
tradīciju kļuvušas studentu izstādes kā moduļu Vizuālā valoda un Fotogrāfija gala darbu 
prezentācijas un diplomdarbu ekspozīcijas Liepājā un Rīgā. Jau vairākus gadus ar saviem 
projektiem studentu piedalās Mākslas dienu un Muzeju nakts pasākumos. Ar VJ projektiem 
programmas studenti piedalījušies arī Latvijas Mākslas akadēmijas karnevālā u.c. Regulāri 
tiek rīkotas pieaicināto mākslinieku un studentu projektu prezentācijas “Atvērto ideju telpa”. 

2. Kopš 2009. gada MPLab ik gadu Novembrī organizē starptautisko nedēļu iweek4. 
2013. gada “iweek” piedalījās programmas ERASMUS partneraugstskolas no Somijas, 
Nīderlandes, Lietuvas, Igaunijas u.c. Starptautiskās nedēļas ietvaros notika semināri, 
prezentācijas, atvērtās lekcijas un radošās darbnīcas studentiem un pasniedzējiem, kā arī 
izstādes un koncerti, kas pieejami visiem interesentiem (sīkāka informācija 
http://iweek.mplab.lv/?lang=lv). 

3.Studenti regulāri piedalās arī LiepU zinātnes un radošuma nedēļas rīkotajos 
pasākumos ar referātiem studentu konferencē, bet radošuma nedēļas vakara pasākumos 
Radošā Kūrmāja un Dzejas dienu studentu lasījumos ar saviem priekšlasījumiem un 
koncertiem kopā ar citu LiepU programmu radošajiem studentiem. 2014.gada pavasara 
semestra Radošās Kūrmājas tehnisko un vizuālo koncepciju izstrādāja Pēteris Riekstiņš un 
Līvija Daudze, kuru radošās idejas ļāva pilnīgi savādāk paraudzīties uz šo notikumu. 

4.Par saviem un LiepU piesaistītajiem projektu l īdzekļiem studenti regulāri apmeklē 
jauno mediju jomā būtiskus festivālus (Māksla + Komunikācijas, Ars Electronica, Linca, 
Austrija, Transmediale, Berlīne, Pixelace, Somija u.c.), dažādu organizāciju rīkotās lekcijas, 
seminārus un radošās darbnīcas saistībā arī jauno mediju mākslas un kultūrvides kontekstiem 
u.c. paši iesaistās laikmetīgās mākslas festivālos (“Zemlika” Durbē, “Māksla + 
Komunikācijas”, Rīgā u.c.). 

5.Arvien vairāk studenti sāk veidot savas radošās apvienības un paralēli studijām 
īstenot radošus projektus. 2014.gadā studenti īstenoja savas bakalaura un maģistra darbu 
izstādes projektu Install, kas notika Liepājā un Rīgā, piesaistot VKKF, Liepājas Kultūras 
pārvaldes u.c. līdzfinansējumu. Plašāk: http://install.mplab.lv/izstade.html. Bakalaura un 
maģistra programmu studenti (R.Vītols, P.Riekstiņš, K.Biters/R.Naļivaiko) izveidojuši savu 
muzikālo apvienību Trihars, kas regulāri koncertē Latvijā un ārzemēs. Plašāk: 
http://tihars.mplab.lv/index.html. No viņiem iedvesmojoties arī jaunāko kursu studenti 
(E.Kūns, A.Kalvāns, R.Naļivaiko) mēģina iet savu ceļu audiovizuālu koncertu veidošanā 
apvienībā A.R.E. 

- 11.jūnijā bijušajā veikalā “M āja” Vecajā ostmalā 22/24 1.stāvā tika atklāta 1.kursa 
Foto moduļa noslēguma darbu izstāde “Alter Ego”. 
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8.Vērt ēšanas sistēma (izglītības kritēriji un v ērt ēšanas metodes studiju rezultātu 
sasniegšanai un novērt ēšanai, pārbaudes formas un kārt ība).  

12.-17.jūnijā bijušā veikalā Māja 2.stāvā bija apskatāma jauno mediju bakalaura darbu 
izstāde “INSTALL”. Izstādē piedalījās: Rūta Bērziņa, Katrīna Bitere, Valts Ceplevičs, Līvija 
Daudze, Mārtiņš Eņģelis, Anete Grāvelsiņa, Odrija Heinrihsone, Annija Ločmele, Anna 
Meldrāja, Reinis Naļivaiko, Zanda Puče, Annija Saule un Pēteris Riekstiņš.  

Jauno mediju mākslas izstādē “install” bija apskatāmi 13 jauno mākslinieku darbi 
dažādos izpildījumos – audiovizuāli darbi, mehāniski mākslas objekti, “izstāde izstādē”, 
interaktīvas mākslas instalācijas u.c. Mākslinieki, izmantojot atšķirīgus medijus, radījuši savu 
interpretāciju par cilvēka uztveri un tās izmaiņām konkrētā vidē – gan simulētā, gan ikdienas 
procesos pieejamā. Izstādes darbi tika veidoti, rekonstruējot vēsturiskas ierīces un pazīstamas 
izklaides formas jaunā, mūsdienīgā veidolā, vizualizējot reģionālās statistikas datus apģērbā, 
pētot indivīda uzvedību sociālajos tīklos un pat veidojot jaunu mākslas kustību. Izstādes 
vienojošā tematika ir “instalēšana” (install  a. val.)  termins, kas sastopams datorkultūrā, ar 
kuru apzīmē kaut kā jauna (piemēram, programmatūras) ieviešanu datora operētājsistēmas 
vidē. Arī izstādes objektu vadošais koncepts bija kaut kā jauna ieviešana kādā pazīstamā 
formā, šīs formas attīstīšanas un uzlabošana.  
  Izstāžu cikls realizēts ar Liepājas Kultūras pārvaldes un Valsts kultūrkapitāla fonda 
atbalstu, sadarbībā ar Jauno mediju kultūras centru RIXC un Liepājas universitātes mākslas 
pētījumu laboratoriju MPLab. 

Viss studiju process jauno mediju mākslas studiju programmā ir orientēts uz pētniecību, 
kura laikā studenti mācās apgūt terminoloģiju, metodoloģiju un to izmantot. Pētnieku 
piesaiste programmai veicina studentu interesi par akadēmisku pētniecību. 

 
15.Studējošo skaits. 
2013./2014.studiju gadā studiju programmā studijas uzsāka 46 studenti: 
1.kursā – 14 studenti; 
2.kursā – 17 studenti; 
3.kursā – 15 studenti. 
 
16. Pirmajā studiju gadā imatrikul ēto studējošo skaits. 

2013./2014. studiju gadā studiju programmā tika imatrikulēti 14 studējošie. 
 

17.Absolventu skaits.  
2013./2014.studiju gadā studiju programmā bija 13 absolventi.  
 

18.Studējošo aptaujas un to analīze. 
  Liepājas Universitāte ik gadu apkopo studentu viedokļus KVS sistēmā, kas tiek 

izmantota analīzē. LiepU aptauja uzrāda, ka lielākā studentu daļa ar studiju procesu ir 
apmierināta. Tiek minētas programmas stiprās puses – telpas, to pieejamība un pasniedzēji – 
jauno mediju mākslas praktiķi. Studenti novērtē pasniedzēju profesionalitāti, pieredzi un 
zināšanas. Vairākās anketās kā pozitīvs programmas devums tiek minēta iespēja piedalīties 
starptautiskās jauno mediju mākslas nedēļas iWeek darbnīcās un festivāla Māksla + 
Komunikācijas organizēšanā, kas studentiem sniedz neatsveramas praktiskās zināšanas un 
pieredzi. 

Pie programmas vājajām pusēm tiek minēta vērtēšanas kritēriju formulēšanas problēma. 
To var izskaidrot ar to, ka arī pasniedzēji mācās pārorientēties uz moduļu sistēmu, no gada uz 
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gadu meklē labākos uzdevumus. Pasniedzēju maiņa modulī arī liek pārorientēties. Taču šo 
problēmu arvien labāk palīdz risināt jaunie moduļu un kursu aprasti (7.versija). pie tā 
cenšamies strādāt. Jāpiebilst arī tas, ka radošo uzdevumu vērtēšana bieži var notikt intuitīvi, ir 
lietas, kuras iepriekš nevar paredzēt, kuras var noformulēt vien tad, kad pasniedzēja priekšā ir 
konkrētais darbs. Taču studentiem, protams, ir tiesības prasīt lielāku konkrētību. 

Šoreiz sāpīgāk nekā iepriekš studenti jutuši vairāk pasniedzēju aizņemtību citos darbos, 
kas ne vienmēr ļāvis viņiem pilnībā nodoties studentiem, viņu darbu vadīšanai un 
konsultēšanai, kā arī laicīgai lekciju plānošanai. Vairāku mūsu radošo pasniedzēju (R.un R. 
Šmitu, V.Johansona) spēkus paņēmuši projekti, kas saistīti ar Rīga 2014 notikumiem un viņu 
radošās karjeras intensificēšanos. Reizēm parādās arī signāli par to, ka jauniešiem ir pārāk 
daudz brīvā laika. Te acīmredzot nav jābaidās biežāk viņus nodarbināt. Bez tam studenti 
rosina būt mazāk dāsniem vērtējot uzdevumus. Viņiem būtiski ir arī tas, lai pasniedzēji 
veicinātu studentu praktisko un patstāvīgo darbu, dalību semināros, izstādēs, koncertos u.tml., 
atspoguļojot to KRP vai atbrīvojot viņus no kādu studiju uzdevumu izpildes. 

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem studenti vairs nesūdzas par virspusēju tematisko 
izklāstu, uzdevumu atšķirīgo formulēšanu un izpratni un to nesaskaņotība pasniedzēju starpā. 
Arī par moduļu savstarpējo nesaskaņotību semestra ietvaros, studenti nesūdzas. Tas var 
nozīmēt to, ka pasniedzēji ir iemācījušies labāk savstarpēji sadarboties, kā arī to, ka studenti 
iemācījušies saskatīt līdzīgo dažādu moduļu starpā, un vienā modulī iegūtās zināšanas, lietot 
citu moduļu uzdevumu izpildīšanā. 

Visu programmā iesaistīto pasniedzēju kopīgais mērķis ir palīdzēt studentiem kļūt par 
jauno mediju māksliniekiem, bet tas nebūs iespējams, ja viņi nesapratīs, ka ļoti daudz darba 
(piem., tehnisko līdzekļu apgūšanā, kontaktu un domubiedru iegūšanā u.c.) jāiegulda pašiem, 
jāmeklē iespējas. To studentiem atgādināt un iedvesmot ir arī pasniedzēju uzdevums. 
Programmas sekmīga īstenošana ir studējošo un pasniedzēju veiksmīgas sadarbības rezultāts. 
Arī no studentu iniciatīvas daudzkas ir atkarīgs. Ja ir problēma, tā tiek izdiskutēta kopā ar 
studentiem un pasniedzējiem, un risināta. Pie tā arī nemitīgi tiek strādāts, nereti mainot 
pasniedzējus, mainot KRP sadalījumu starp pasniedzējiem, skaidrāk formulējot uzdevumus 
un vērtēšanas kritērijus. Programmas attīstība notiek nemitīgi.  

 
19.Absolventu (ja tādi ir) aptaujas un to analīze. 

Aptaujā piedalījušies 11 respondenti. Sniegtās atbildes apliecina, ka absolventi ir 
darba attiecībās un strādā par datorgrafiķi, skolotāju/administratoru, projektu vadītāju, 
skolotāju, viesmīli, grafisko dizaineri, mākslinieci/kultūras-mākslas izglītības projektu 
vadītāju. Pamatā izglītība iegūta par valsts budžeta līdzekļiem.  

LiepU iegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas tiek raksturotas, kā daļēji pietiekamas 
un pietiekamas, lai sekmīgi pildītu darba pienākumus.  

Kopumā profesionālās sagatavotības līmenis tiek raksturots kā labs un ieteiktu studiju 
programmā studēt arī citiem.  

Studiju procesa uzlabošanai ieteiktu:   
* Būtu vēlama prakse.  
* Jauno mediju mākslas bakalaura programma ir laba tiem studentiem, kas nezina 

konkrētu mākslas jomu kurā grib darboties. Studiju procesā tiek izmēģinātas daudz dažādas 
nozares un tehnikas - foto, video, grafiskais dizains, skaņu māksla. Taču lielākā problēma ir 
tā, ka iegūstot bakalaura grādu studentiem nav bijusi prakse un arī iegūtās zināšanas ir pārāk 
vispārīgas, lai pretendētu uz darba vietu.  

* Bet tieši Jaunos medijus, kas, man šķiet, brīžiem, neatkarīgi no Universitātes paši 
sev ir nosprauduši konkrētus mērķus, ieguldījuši resursus to sasniegšanā un tad uzstādījuši 
nākamos. Atzinuši, ka ir bijušas problēmas un strādājuši pie novēršanas. Galvenais ir bijis 
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process, nevis kā studiju programma izskatīsies no malas un kādu prestižu piešķirs skolai. Ja 
būs pamats - tas būs kā bonus augstskolai - brīnišķīgi, spējīgi absolventi.  

* Att īstīties un strādāt uz priekšu, kas jau arī notiek! Paldies!  
* Pievērst lielāku uzmanību pasniedzēju darba kvalitātei.  
* Papildus finansējums ļautu atjaunot un papildināt studiju programmas tehnisko bāzi. 
 * Studenti daudz mērķtiecīgāk ir jāgatavo reālajam darba tirgum. Jāiepazīstina ar 

iespējām, kādas ir pēc programmas beigšanas, jau studiju gados veidojot izpratni par to, kur 
apgūtās zināšanas varēs pielietot. Dot iespēju sastrādāties (prakses iespējas) ar esošajiem 
profesionāļiem konkrētajā jomā. Arī studējot jauno mediju mākslu, vai citus humanitāros 
novirzienus, studentiem nepieciešams redzēt savu zināšanu (teorētisko un praktisko) 
pielietojumu tepat Latvijā. Uz to ir daudz mērķtiecīgāk jāiet pasniedzējiem un programmas 
izstrādātājiem- jārunā par tālāku pielietojumu šīm zināšanām ārpus Universitātes telpām. 
Paldies!  

* Att īstīt vēl lielāku sadarbību ar starptautiskām augstskolām. 
Komentāru sadaļā tiek ieteikts turpināt meklēt jaunus pasniedzējus, dot iespēju 

studentiem vairāk darboties praktiski un strādāt komandās. 
 
 

Otr ā līmeņa akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas  
 “ Jauno mediju māksla” att īstības plāns 2015. – 2016.gadam 

Konstatētās 
problēmas 

Veicamie uzdevumi Atbildīgais par 
izpildi 

Izpild ītāji Izpildes apliecinājums/ 
novērt ējums 

Studiju 
programmas 
īstenošanas 
līdzsvarota 
organizācija 
 

Izvērtēt iespējas 
līdzsvarota studija 
procesa organizācijā  

 
 

Programmas 
direktors  

 

Studiju 
programmā 
iesaistītie 
docētāji 

Pilnveidota studiju procesa 
organizācija 
 
 
 

Studiju 
programmas 
satura īstenošanā 
iesaistīto 
pamatdarbā 
strādājošo 
docētāju un 
pieaicināto 
mācībspēku 
īpatsvara 
sabalansētība 

Izvērtēt studiju 
programmas satura 
īstenošanā iesaistīto 
mācībspēku sarakstu 
 

Programmas 
direktors  

 

Studiju 
programmas 
direktore 
 

Sabalansēts studiju 
programmas satura 
īstenošanā  pieaicināto un 
pamatdarbā strādājošo 
saraksts  
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2.Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Dizains” 
raksturojums (kods 42214) 

 

Papildinājumi par 2013./2014.studiju gadu 

7.Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes, tālmācības 
metožu izmantošana). 

Studiju programmas apguve notika individuālu un grupas konsultāciju veidā, lekcijās, 
semināros, projektu izveidē un to prezentācijā, izstrādājot patstāvīgos darbus, apliecinot 
savu māksliniecisko jaunradi dizainā un iemaņas pētniecībā. 2013./2014.studiju gadā tika 
organizētas vairākas izstādes, iesaistot studējošos: 

• Dalība izstādē „Piemares ļaudis” Letonikas 5. Kongresa Liepājas konferences 
PIEMARES ĻAUDIS UN LIKTEŅI ietvaros (oktobris, novembris) – TN 
Kurzeme; 

• Dalība izstādē Mīli Latviju TN Kurzeme (novembris); 
• Foto gleznu izstāde „Ziema” TN Kurzeme (decembris); 
• Izstāde „DARBI – neDARBI” Liepājas Jauniešu mājā (marts); 
• Izstāde „Sports” Liepājas Jauniešu mājā (jūnijs, jūlijs). 
Studiju laikā tika izstrādāti 3 studiju darbi. Tika organizētas prakses un ekskursijas, 

konferences. Studentu un mācībspēku sadarbības efektivizēšanai līdzās auditoriju darbam 
vai citām kontaktnodarbībām tika praktizēta saziņa elektroniski. Studiju programmas 
realizācijas gaitā lekcijas, semināri, prakses, patstāvīgās studijas un citas studiju formas tika 
plānotas tā, lai padziļinātu izpratni par norisēm mākslā un dizainā, sekmētu māksliniecisko 
jaunradi un motivētu profesionālo izaugsmi. 

Liela nozīme tika pievērsta studējošo patstāvīgajam individuālajam darbam. Tas tika 
plānots atbilstoši studiju kursu programmām.  

     
8.Vērt ēšanas sistēma (izglītības kritēriji un v ērt ēšanas metodes studiju rezultātu 
sasniegšanai un novērt ēšanai, pārbaudes formas un kārt ība).  

Pašnovērtējuma periodā vērtēšana ir notikusi pēc 10 ballu skalas - LiepU atbilstoši katrai 
ballei ir izstrādāti kritēriji, kuros ietverta nepieciešamo zināšanu, prasmju, iemaņu amplitūda 
Zemākais sekmīgais vērtējums ir 4 balles, Apstiprināts (ar grozījumiem) LiepU Senāta 
sēdē 2009.gada 2.februārī, protokols nr. 6, lēmums Nr.104)5.  

Vidējais vērtējums sastādīja – 8,25. 
2013.2014.studiju gadā 10 absolventiem bija šādi vērtējumi:  
1 – 6 (gandrīz labi),  
2 – 7 (labi),  
5 – 8 (ļoti labi),  
1 – 9 (teicami),  
1 – 10 (izcili).  
Komisijas sastāvā 2013./2014.studiju gadā bija komisijas priekšsēdētājs un četri komisijas 

locekļi, no kuriem puse bija nozares profesionālo organizāciju vai darba devēju pārstāvji. 
 
14.Informācija par studējošiem: 
 
15.Studējošo skaits. 
Studiju programmā „Dizains” pārskata periodā studēja 75 studējošie: 

1.kursā – 16 studējošie; 
                                                           
5
 http://www.liepu.lv/lv/294/zinasanu-vertesana 
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2.kursā- 28 studējošie; 
3.kursā – 19 studējošie; 
4.kursā - 12 studējošie. 
 

16. Pirmajā studiju gadā imatrikul ēto studējošo skaits. 
2013./2014. studiju gadā studiju programmā „Dizains” tika imatrikulēti:  
pilna laika studijās – 16 studenti, 
nepilna laika studijās – studējošie netika uzņemti. 
 

17. Absolventu skaits.  
2013./2014.studiju gadā studiju programmā bija 10 absolventi. 
 

18.Studējošo aptaujas un to analīze. 
Aptaujas un diskusijas novērtēšanas periodā veica Kvalitātes vadības sistēmas vadītāja. 

Kopumā var atzīmēt šādas atbildes: 
1. Studēt Liepājas universitātē ļoti ietekmēja izvēlētās specialitātes apguve, 

kā arī augstskolas atrašanās tuvu mājām, informācija mājas lapā un 
atsauksmes par studiju programmu. Neietekmēja: Sociālos medijos 
iegūtā informācija (draugiem.lv, twitter.com u. c.), LiepU organizētās 
„Informācijas dienas”, Izstādē „Skola” iegūtā informācija, Studentu 
ēnošana / LiepU darbinieku ēnošana. 

2. Studiju programmas izvēli noteica: iespēja studēt budžeta grupā, iespēja 
pēc studijām iegūt labi apmaksātu darbu/labas perspektīvas, Vienīgā 
iespēja apgūt interesējošo specialitāti.  

3. Cik lielā mērā Jūs kopumā apmierina izvēlētā studiju programma, pamatā 
sniegtās atbildes ir: 50% pamatā apmierina, pilnīgi apmierina un vienu 
studējošo neapmierina. 

4. Studējošie piekrītat apgalvojumiem: studiju kursi papildina manu 
vispārējo redzesloku, studiju programma ir konkurētspējīga Latvijā, 
iegūtās zināšanas noder/noderēs darbā, studiju kursi papildina zināšanas, 
kas iegūtas iepriekš (vidusskolā, bakalaura studijās u. tml.). Nepiekrīt: 
studiju maksa ir atbilstoša studiju kvalitātei. 

5. Izredzes darba tirgū pēc pašreizējās studiju programmas beigšanas tiek 
vērtētas kā labas un drīzāk labas.  

6. Studiju programmas stiprās puses: datorprogrammas „a.i.” apmācība, 
labas iespējas pilnveidot zīmēšanas prasmes, plašs ieskats 
datorprogrammās, domāšana ārpus rāmja, interesanti, pasniedzēju 
pieredze, studiju programma sagatavo darba tirgū konkurētspējīgus 
darbiniekus, daudzpusība, studiju programma ir konkurētspējīga, 
skolotāju štats. 

7. Studiju programmas vājās puses, trūkumi: neliels budžeta vietu skaits, 
finansiālais atbalsts, vide, inovāciju trūkums, netiek piedāvāta CAD 
programma. 

8. Ieteikumi studiju programmas pilnveidei: infrastruktūras un vides 
uzlabošana, organizēt vairāk izstādes, piešķirt vairāk budžeta vietu, 
sniegt lielāku finansiālo atbalstu, mainīt atsevišķus studiju kursus, ieviest 
CAD programmas apmācību.  

9. 55% pamatā apmierina, 25% pilnīgi apmierina, 10% daļēji neapmierina 
studiju procesa nodrošinājums ar literatūru un metodiskajiem 
materiāliem. 
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10. Docētāju attieksme pret studentiem pamatā apmierina, divus studējošos 
neapmierina. 

11. Patstāvīgie darbi pamatā tiek gatavoti katru dienu un vairākas reizes 
nedēļā mājās/dienesta viesnīcā. Netiek gatavoti lasītavā, datorlasītavā, 
datorklasēs. 

12. Lielākā daļa studējošo uzskata, ka patstāvīgā darba uzdevumi ir konkrēti, 
mērķtiecīgi, ņemti vērā kursa pārbaudījumā. Lai gan 3% studējošo tam 
nepiekrīt. 

13. Mācībspēku konsultācijas tiek izmantotas pamatā 2 – 3 reizes mēnesī, 
izstrādājot studiju darbu, patstāvīgos darbus.  

14. 50% izmanto MOODLE vidi. 
15. Darbinieku attieksme pret studentiem dažādās LiepU struktūrvienībās 

tiek vērtēta kāļoti laba un laba, lai gan 20% nav atbildes.  
16. Studiju iespējas ārzemēs plāno izmantot 33% no respondentu skaita, 

neplāno 56% neplāno, kā arī nelielai daļai respondentu skaita nav 
atbildes. 

17. Prakses iespējas ārzemēs plāno izmantot 40%, pārējie neplāno. 
18. Visbiežāk neizmanto LiepU piedāvātās apmaiņas iespējas studēt un 

prakses iespējas ārzemēs: kavē nepieciešamība strādāt, ģimenes apstākļi, 
nav atbilstošu svešvalodu zināšanu. 

19. Informāciju par LiepU piedāvātās apmaiņas studiju iespējām un prakses 
iespējām iegūst no programmas direktora un informācijas mājas lapā. 

20. Informāciju par studiju procesu LiepU respondenti pamatā iegūst 
tikšanās reizēs ar studiju programmas direktori, dekāni, prodekāni. 
Neiegūst: sociālos medijos (draugiem.lv, twitter.com u. c.), no 
informācijas stendiem. 

21. Informācijas kvalitāte par studiju programmas saturu un apjomu, 
pārbaudījumu kārtošanu un to veidiem tiek vērtēta kā ļoti laba un laba. 

22. Studējošie pamatā 2013./2014. studiju gadā nodarbības apmeklēja 75%-
100%. 

23. Sekmes studijās 50% ir labas un ļoti labas, 10% - vidējas un labas. 
24. Paralēli studijām 38% respondentu strādā ar studijām nesaistītā jomā, 

25% nestrādā, 16% strādā ar studijām saistītā jomā. 
25. Respondentu atbildes liecina, ka strādā, lai segtu ikdienas tēriņus, lai 

uzlabotu savas dzīves kvalitāti, lai iegūtu pieredzi darba tirgū. 
26.  Nākotnē 58% respondentu plāno strādāt Latvijā, saistībā ar apgūstamo 

specialitāti, 16% ārzemēs saistībā ar specialitāti.  
 

19.Absolventu (ja tādi ir) aptaujas un to analīze. 
Sarunās ar absolventiem noskaidrojās, ka galvenās grūtības iekļauties darba tirgū ir 

ekonomiskā situācija valstī. Aptauja liecina, ka absolventi strādā izdevniecībās, izglītības 
iestādēs, kultūras institūcijās un ieņem šādus amatus: grafiskā dizainere, pašnodarbinātais, 
dizainere-maketētāja, dizainers, reklāmas projektu vadītāja, skolotāja. 

 Atsevišķu absolventu vidū tiek pausts viedoklis, ka ir jābūt patstāvīgākam savos 
radošajos meklējumos jau studiju laikā un ikvienam pašam ir jāvēlas darīt, pētīt, meklēt un 
piedāvāt jaunus oriģinālus piedāvājumus, iegūtās teorētiskās zināšanas ir daļēji pietiekamas, 
lai sekmīgi pildītu darba pienākumus, profesionālās sagatavotības līmenis labs un ļoti labs, 
ieteiktu studiju programmu citiem. Absolventu ieteikumi: palielināt grafisko programmu 
stundu skaitu, ieviest vairāk inovāciju, uzlabot studiju vidi un infrastruktūru. 
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Apakšvirziena „Datordizains” absolvents Nauris Dobelis par studiju programmu 
atsaucas šādi: „Studiju laikā man bija iespēja iesaistīties dizaina uzņēmuma 
„www.printgrafika.lv” darbā. Šajā laikā saņēmu arī atbalstu - Eiropas Sociālā fonda projekta 
stipendiju. Darbu dizaina uzņēmumā varēju apvienot ar studijām. Studiju laikā līdztekus 
informācijas tehnoloģiju kursiem apguvu arī mākslas priekšmetus: zīmēšanu, gleznošanu. 
Studiju noslēgumā izvēlējos pētīt burtu nozīmi un  izstrādāt dekoratīvu burta šriftu „Vienas 
līnijas ovālraksts”. Veidoju burtu šrifta izstrādi un tā pēcapstrādi datorgrafikas programmās. 
Studijas turpinu Liepājas Universitātē profesionālajā maģistra studiju programmā „M āksla”. 

  
21.Secinājumi 

 Atskaites periodā tika realizēta studiju programmas“ Dizains” vienā studiju gadā 
paredzētais saturs. 

 Mācībspēku mākslinieciskās jaunrades un zinātniskās kvalifikācijas pilnveidi 
veicināja semināros, projektos, simpozijos, plenēros, piedalīšanās izstādēs un personālizstāžu 
organizēšanā. 

Tomēr izvērtēšanas gaitā atklājās problēmas, kuru risināšanai jāpievērš uzmanība: 
 1) Jāattīsta sakari mākslā, dizainā un pētniecībā ar profesionālajām savienībām, nozares 

institūcijām un starptautiskajām organizācijām (pilsētas, rajona, ārvalstu); 
2) Papildināma materiāli tehniskā bāze, veidojot dizaina laboratoriju, tādējādi pilnveidojot 

studējošo profesionālo sagatavotību, līdztekus attīstot jaunrades un zinātniskās izpētes 
darbību; 

3) Turpināt studentu izstāžu darbību, uzsākot atvērto radošo darbnīcu organizāciju 
sabiedrībai, radot interesi par studiju programmu. 
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Otr ā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 
“ Dizains” att īstības plāns no 2015.- 2016.gadam 

 
Konstatētās 

problēmas 
Veicamie uzdevumi Atbildīgais par izpildi Izpild ītāji Izpildes apliecinājums/ novērt ējums 

Nepietiekama 
akadēmiskā 
personāla 
zinātniski 
pētnieciskā 
darbība 

Docētāju iesaistīšanās pētniecībā 
mākslas un dizaina jomā; 

Docētāju iesaistīšana ar doktora grādu 
mākslā studiju procesa īstenošanā. 

  

Programmas direktore 
 

Studiju programmā 
iesaistītie docētāji 

Noorganizēta dizaina konference; 
Iesaistīti docētāji ar doktora grādu mākslā 

studiju procesa īstenošanā; 
Docētāju dalība izstādēs, simpozijos, plenēros  

Nepietiekama 
inovatīvu darba 
formu  integrācija 
studiju procesa 
īstenošanā   

Regulāra studiju satura pilnveide; 
Inovatīvu darba metožu pielietošana 

studiju procesa īstenošanā 

Programmas direktore  
 

Studiju programmā 
iesaistītie docētāji 

Pilnveidots studiju kursu saturs; 
Inovatīvu darba formu pielietošana studiju 

procesa īstenošanā 
Vieslektoru pieaicināšana 

Nepietiekama 
sadarbība ar 
uzņēmējiem 

 

Nostiprināt sadarbību ar LiepU Zinātnes 
un inovāciju parku 

Programmas direktore  
 

Studiju programmā 
iesaistītie docētāji 

Noslēgti sadarbības līgumi; 
Veikti pētījumi; 
Sadarbība ar nozares institūcijām  

Reflektantu skaita 
samazināšanās 

Programmas popularizēšana  
Studentu iesaistīšana izstāžu un 

pasākumu organizācijā 
 

LiepU Sabiedrisko attiecību daļa 
Programmas direktore  
 

Studiju programmā 
iesaistītie docētāji un 
studējošie 

Informācijas savlaicīga nodošana izglītības 
iestādēm 

Studentu noorganizēti pasākumi un izstādes 

Nepilnīgs 
infrastrukt ūras 
nodrošinājums 

Pilnveidot materiāli tehnisko 
nodrošinājumu; 

Papildināt bibliotēkas krājumus ar 
jaunāko literatūru mākslā un dizainā 

LiepU Saimniecības padome 
LiepU bibliotēkas vadītāja 

Studiju programmas direktore 
 

Studiju programmā 
iesaistītie docētāji un 
Saimniecības daļas 

vadītāja 

Pilnveidota dizaina darbnīcu iekārtošana 
 

Papildināts literatūras klāsts bibliotekā 



23 

 

 
 

3.  Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Fotomāksla” 
(kods 42 214) 

 
Studiju programmas raksturojums 

par 2013./2014.studiju gadu 

Saturs 

1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi.  
2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti.  
3. Studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to apjoms 
kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās 
izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojums).  
4. Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti.31 
5.Studiju programmas organizācija.  Studiju programmas īstenošanā iesaistīto struktūrvienību 
uzskaitījums, norādot to uzdevumus. Studiju programmas īstenošanā nepieciešama mācību 
palīgpersonāla raksturojums, norādot tā uzdevumus.  

6. Prasības, uzsākot studiju programmu.  

7.Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes, tālmācības metožu 
izmantošana).  

8.Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu sasniegšanai 
un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība).  
9.Studiju programmas izmaksas.  

10.Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas 
standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem 
aktiem augstākajā izglītībā.  
11.Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu 
Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas 
Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām.  
12.Studējošo prakses plānojums.  
13. Visu studiju programmas īstenošanā iesaistāmo mācībspēku saraksts.  

14.Informācija par studējošiem:  
15.Studējošo skaits.  
16. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits.  
17.Absolventu skaits.  

18.Studējošo aptaujas un to analīze.  
19.Absolventu (ja tādi ir) aptaujas un to analīze.  
20.Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā.  
21.Secinājumi.44 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

“ Fotomāksla” attīstības plāns no 2013.- 2019.gadam 
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Liepājas Universitātē tiek realizēta otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
bakalaura studiju programma „Māksla”( kods 42 141; akreditēta 2007.gada 4. Jūlij ā; lēmums 
Nr.3001 uz 6 gadiem). 

Saskaņā ar ES politikas dokumentu pamatnostādnēm (Pamatprasmes mūžizglītībai6. 
Eiropas Pamatprincipu Kopums; Stratēģija "Eiropa 2020"7) un Eiropas Augstākās izglītības 
telpas kvalifikācijas ietvarstruktūru8, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
līdz 2030.gadam9 un Liepājas kultūrpolitikas stratēģiju 2009-201410, kā arī LiepU 
Stratēģiskās attīstības dokumentiem11 studiju programmā „M āksla“ veiktas būtiskas izmaiņas. 

Pilnveidojamā studiju programma, kurai nosaukums mainīts no „Māksla“ uz 
„Fotomāksla“, piedāvā studentiem iegūt mākslas fotogrāfa profesiju (profesijas kods – 3431 
02).  

Beidzot studijas, tiek piešķirts arī profesionālā bakalaura grāds mākslā.  
 

1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi. 
Mākslas izglītības tematiskās jomas pilnveidei „Fotomākslā“ izmantota ilggadējā 

pieredze, īstenojot studiju programmu „Māksla“. Pamatojums fotomākslas virziena izveidei 
saistīts ar Latvijas valsts ilgtspējīgas attīstības statēģiju, kā arī Liepājas pilsētas resursiem un 
Liepājas kultūrpolitikas stratēģiju kļūt par radošo pilsētu būtiski pilnveidojot kultūras 
pakalpojumus un radošās iespējas, nodrošinot kultūras pakalpojumu sniedzēju saikni ar 
auditoriju, būtiski uzlabojot radošo talantu attīstīšanu, paturēšanu un atgūšanu un veicinot 
radošās izglītības iespējas mūža garumā, vairojot Liepājas īpašo devumu Latvijas un 
starptautiskajā vidē  kvalitatīvas kultūras telpas veidošanā cilvēka  dzīves kvalitātes 
pilnveidei. Nevienā no Latvijas augstskolām šāda studiju programma netiek īstenota.  

Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Fotomāksla” mērķis ir 
nodrošināt apstākļus iegūt kvalitatīvu un konkurētspējīgu augstāko profesionālo izglītību 
fotomākslā, sagatavojot speciālistus, kuri spēj realizēt pētniecībā un mākslinieciskajā jaunradē 
balstītas inovatīvas idejas vizuālās mākslas, drukāto un audiovizuālo mediju, interneta un 
izdevniecību jomā. 

 
Studiju programmas uzdevumi: 
1. Nodrošināt pētniecībā balstītu teorētisko zināšanu ieguvi fotomākslā atbilstoši valsts 

profesionālās augstākās izglītības standarta prasībām, apvienojot kultūras, sociālās un 
ekonomiskās teorētiskās zināšanas un māksliniecisko jaunradi; 

2. Attīstīt studentu kompetences informācijas analizēšanā, alternatīvu risinājumu radīšanā un 
izmēģināšanā, darbojoties gan patstāvīgi, gan radošajā komandā, piedāvājot atbilstoši 
radošajai koncepcijai optimālu vizuālo risinājumu, veicot fotogrāfisko attēlu apstrādi, 
apvienojot teorētiskās un praktiskās zināšanas, izvēlas atbilstošas tehnoloģijas un atbild par 
attēla kvalitāti.  

3. Nodrošināt teorētisko atziņu pielietošanu pētnieciskajās profesionālajās praksēs sadarbībā 
ar uzņēmējiem un darba devējiem, praktiski iesaistoties ar daudzveidīgām prasmēm foto 
uzņemšanā un attēlu veidošanā, mākslā, uzņēmējdarbībā un tehnoloģijās jaunu vizuālu 
produktu izstrādes procesā; 

                                                           
6 http://bookshop.europa.eu/lv/pamatprasmes-m-izgl-t-bai-
pbNC7807312/;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000wXxSqL9P;sid=L1j20txlMQX2046y21Fodb5A
YjvooNu2KYs=?CatalogCategoryID=QN4KABste0YAAAEjFZEY4e5L 
7 http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_LV_ACT_part1_v1.pdf 
8 http://www.nki-latvija.lv/content/files/Latvijas%20zinojums%201.versija%202011.pdf 
9 http://baltadaba.lv/wp-content/uploads/2013/04/latvija2030_lv.pdf 
10 liepajaskultura.lv/.../liepajas_kpol_strategija_2009_2014_3_red%20final 
11 http://www.liepu.lv/uploads/files/Zin_darb_strategija.pdf 
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4. Attīstīt studentu jaunrades, uzņēmējdarbības un inovāciju veicinošas domāšanas prasmes, 
darbojoties gan patstāvīgi, gan sadarbībā mūsdienīgu vizuālu risinājumu radīšanā 
profesionālajā darbībā, vai turpmākām studijām maģistra studijām Latvijā un/vai ārvalstīs. 

 
 2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti. 

Pēc obligātās izvēles (A daļas)  apgūšanas studenti ir ieguvuši:  
* teorētiskas zināšanas un izpratni kultūras teorijā un vēsturē, mākslā, fotogrāfijas 

vēsturē un teorijā, žurnālistikā un reklāmā;  
* teorētiskas zināšanas un izpratni fototehnoloģijās, attēlu rediģēšanā un restaurācijā, 

grafiskajā un video dizainā;  
* teorētiskas zināšanas un izpratni marketingā un profesionālajā komunikācijā; 
* spējas formulēt, atlasīt informāciju, aprakstīt, analizēt patstāvīgi pielietot iegūtās 

teorētiskās un praktiskās zināšanas inovatīvu vizuālu ideju īstenošanā praktisku problēmu 
risināšanā  mākslas fotogrāfa profesijā plašākā sociālā kontekstā;  

* prasmes ar zināmu patstāvības pakāpi pilnveidot savas kompetences kvalitatīvu 
vizuālo risinājumu radīšanā; 

*   prasmes strādāt sadarbībā un komunicēt ar citiem, pārrunāt un argumentēti apspriest 
praktiskus jautājumus; 

*  motivāciju profesionālai darbības plānošanai un organizēšanai individuāli un 
sadarbībā ar darījuma partneriem un klientiem kvalitatīvu vizuālo risinājumu radīšanā, protot 
izdarīt patstāvīgus secinājumus turpmākai profesionālai darbībai. 

Ierobežotās izvēles (B daļas) moduļu apgūšanas rezultātā studenti profesionālajā 
specializācijā ir ieguvuši:  

•  specializētas teorētiskas zināšanas un izpratni dokumentālajā, reklāmas, mākslas un 
alternatīvajā fotogrāfij ā; 

•  balstoties uz analītisku pieeju veikt praktiskus uzdevumus fotogrāfijas 
kompozīcijas, kustīga attēla, video  projektu realizēšanā; 

•  prasmes veikt kvalitatīvu uzņemšanas objekta vai subjekta fiksāciju un fotogrāfisku 
attēlu apstrādi; Izmanotojot fotokameru; 

•  spējas rast radošus risinājumus vizuālo mākslu sintēzē ar fotogrāfiju  pilnveidojot 
kompetences mākslas studijās 2D un 3D projektēšanā, zīmēšanā, gleznošanā; 

•   iizpratni  lietotāja un projektu vadītāja līmenī foto uzņemšanā un attēlu veidošanas 
tehnoloģijās, kadra kompozīcijas veidošanā, krāsu mācībā, apgaismošanas 
pamatprincipu nozīmi fotomākslā; 

•   prasmes plānot, organizēt, izvērtēt un pilnveidot savu darbību praksē: fotostudijās, 
komercdarbībā, mediju praksē, izstāžu ekspozīciju iekārtošanā, fotoplenēros. 

Beidzot studiju programmu, students ir ieguvis teorētiskās zināšanas, praktiskās 
iemaņas un pētniecības prasmes fotomākslā, kuras nosaka otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības valsts standarts: 

• Students iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un bakalaura grādu mākslā un ir 
konkurētspējīgs fotomākslas nozarē; 

• Jaunie speciālisti ir motivēti tālākizglītībai un sistemātiskai kvalifikācijas pilnveidei ar 
izpratni par fotomākslas izglītību kā mūža izglītību. 
 

3. Studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to apjoms 
kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās izvēles vai 
br īvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojums). 
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1.tabula. 
 

-/E   Tipveida plāns: Studiju programma: Fotomāksla 

Nr. Studiju kursa nosaukums 

Studiju gads un semestris 
KRP un pārbaudes formas (I, E) 

S
tu

di
ju

 f
or

m
a 

P
/N

 

Mācībspēka  
vārds, uzvārds; 
zinātniskais/ 

akadēmiskais grāds KRP 

Pilna laika klātienes studijas 

KRP 

Nepilna laika neklātienes studijas 

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

1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. I/E 9. 10. I/E 1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. I/E 9. 10. I/E 

  Obligātās izvēles kursi A daļa 56                               56                                   

  Vispārizglītojošie kursi (20)                                                                     

  

Uzņēmējdarb ības profesionālās 
kompetences kursi  6                               6                                   

1. Profesionālā komunikācija 2             2   E/ -              2               2  -/E             P/N 

Al īda Samuseviča, Dr. 
paed. 

2. Mārketings 2             2   E/ -              2             2   E/ -              P/N Inese Leitāne,Mg.oec. 

3. Tiesību pamati, autortiesības 2   2  -/E                         2   2  -/E                         P/N 

Iveta 
Tumaščika,Mg.iur. 

  

Kult ūras un mākslas vēstures un 
teorijas studiju kursi (māksla, 
mūzika, literatūra, teātris, mode, 
foto, kino) 14                               14                                   

4. Kultūras vēsture un teorija 2 2   E/ -                          2 2   E/ -                          P/N 

Daina Ģibiete, 
Mg.paed., Zane 
Gailīte, Dr.art. 

5. Mākslas vēsture un teorija 4 2 2 E/E                         4 2 2 E/E                         P/N 

Zanda Gūtmane, Dr. 
philol., Santa Mazika, 
Mg.art., Silvija Grosa, 
Dr.art.  

6. Fotogrāfijas vēsture un teorija 2 2   E/ -                          2 2   E/ -                          P/N 

Ārija Kolosova, Dr. 
hist. 

7. Attēla kultūra 2         2  -/E                   2             2   E/ -              P/N 

Ingrīda Burāne, 
Mg.art. 

8. Žurnālistikas vēsture un teorija 2       2   E/ -                    2       2   E/ -                    P/N 

Ilze 
Brinkmane,Mg.sc.inf. 
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9. Reklāmas vēsture un teorija 2             2   E/ -              2             2   E/ -              P/N 

Raimonds Gabaliņš, 
Mg. art. 

  Pētniecība mākslā un fotogrāfij ā  16                               16                                   

10. Radošā procesa didaktika  4       2 2 E/E                   4       2 2 E/E                   P/N 

Inta Klāsone, 
Dr.paed., Ilze 
Miķelsone Dr.paed. 

11. Kritiskās domāšanas studijas  2       2   E/ -                    2         2  -/E                   P/N 

Irina Strazdiņa, 
Dr.psych. 

12. Svešvaloda  6 2 2 I/E 2   E/ -                    6 2 2 I/E 2   E/ -                    P/N 

Dagnija Deimante-
Hartmane, Mg.paed., 
Inga Bliska, 
Mg.sc.educ. 

13. 

Zinātniskās pētījumu metodes 
mākslā un fotogrāfij ā  2             2   E/ -              2             2   E/ -              P/N Inta Klāsone, Dr.paed. 

14. Studiju darbs/Portfolio I  2   2  -/E                         2   2  -/E                           

Solvita Spirģe-Sēne, 
Mg.art. 

  

Tehnoloģiju studiju kursi video 
un fotomākslā  20                               20                                   

15. Fototehnoloģijas  2       2   E/ -                    2       2   E/ -                    P/N 

Aivars Rozenbahs, 
Mg.art. 

16. 

Attēlu rediģēšana un 
retušēšana/Restaurācija  4       2 2 E/E                   4       2 2 E/E                   P/N 

Ilva Magazeina, 
Mg.paed., Nora 
Vilmane, Mg.paed. 

17. Iespieddarbu tehnoloģijas  4             2 2 E/E             4             2 2 E/E             P/N 

Raimonda Gabaliņš 
Mg.art. 

18. Fotogrāfija grafiskajā dizainā  6 2 2 I/E 2   E/ -                    6 2 2 I/E 2   E/ -                    P/N 

Ilva Magazeina, 
Mg.paed., Nora 
Vilmane, Mg.paed. 

19. Video audiovizuālais dizains  4             2 2 I/E             4                   2 2 I/E       P/N 

Kristofers Heils, Dr. 
PhD 

  KOPĀ 56 10 10   14 6   12 4               112 10 10   12 6   10 4   2 2             

* I/E ailē(iezīmēta pelēkā krāsā) katrā šūnā ir iestrādātas 8 pārbaužu formas I/E., E/I., E/E., I/I,E/-.,I/-.,-/I., -/E.Pelēkā kolonna atspoguļo Studiju gada divus semestru pārbaudes formas. 

I/E 

E/I 

E/E 

 
 
 
 
 
 
 

I/I 
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  Tipveida plāns: Studiju programma  

  

Nr. Studiju kursa nosaukums 

Studiju gads un semestris 
KRP un pārbaudes formas (I, E) 

S
tu

di
ju

 f
or

m
a 

P
/N

 

Mācībspēka 
 vārds, uzvārds; 

zinātniskais/ 
akadēmiskais grāds KRP 

Pilna laika klātienes studijas 

KRP 

Nepilna laika neklātienes studijas 

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

1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. I/E 9. 10. I/E 1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. I/E 9. 10. I/E 

  Ierobežotās izvēles kursi                                                                     

   B daļa 60                               60                                   

  

Nozares profesionālās 
specializācijas kursi                                                                   

  Mākslas studijas  28                               28                                   

20. Zīmēšana  6   2  -/E 2 2 E/E                   6       2 2 E/E 2   E/ -              P/N 

Dzintra Vīriņa, Mg.art. 
Herberts Erbs 
Mg.sc.educ. 

21. Gleznošana 6   2  -/E 2 2 E/E                   6       2 2 E/E 2   E/ -              P/N 

Andris Millers, 
Mg.art. Dzintra Vīriņa 
Mg. art. 

22. Perspektīve 4 2 2 E/E                         4 2 2 E/E                         P/N Dzintra Vīriņa, Mg.art. 

23. 2D projektēšana 2         2  -/E                   2             2   E/ -              P/N 

Andris Millers, 
Mg.art., Ilva 
Magazeina, Mg.paed. 

24. 3D projektēšana  2             2   E/ -              2               2  -/E             P/N 

Andris Millers, 
Mg.art., Ilva 
Magazeina, Mg.paed. 

25. Tēls, forma un krāsa 2 2   E/ -                          2 2   E/ -                          P/N 

Inta Klāsone, Dr. 
paed. 

26. Vizuālā komunikācija 4             2 2 E/E             4                   2 2 E/E       P/N 

Inta Klāsone, Dr. 
paed. 

27. Studiju darbs II/Portfolio II 2         2  -/E                   2         2  -/E                   P/N 

Solvita Spirģe-Sēne, 
Mg.art. 

   Foto studijas (specializācija) 32                               32                                   

28. Fototehnikas, materiāli un process 6 4 2 E/E                         6 2 4 E/E                         P/N 

Kristaps Grundšteins, 
Mg. art., Aivars 
Rozenbahs, Mg.art. 
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29. Fotogrāfijas kompozīcija 2 2   E/ -                          2 2   E/ -                          P/N 

Mārtiņš Krūmiņš, 
Mg.art. 

30. Dokumentālā fotogrāfija  4       2 2 E/E                   4       2 2 E/E                   P/N 

Aivars Rozenbahs, 
Mg.art. 

31. Reklāmas fotogrāfija 4             2 2 E/E             4             2 2 E/E             P/N 

Aivars Rozenbahs, 
Mg.art. 

32. Mākslas fotogrāfija 4                   4   E/ -        4                   4   E/ -        P/N 

Mārtiņš Krūmiņš, 
Mg.art. 

33. Alternatīvā fotogrāfija 4                   4   E/ -        4                     4  -/E       P/N 

Aivars Rozenbahs, 
Mg.art. 

34. Kustīgais attēls 2                   2   E/ -        2                   2   E/ -        P/N 

Kristofers Heils, Dr. 
PhD 

35. Video studijas  4             2 2 E/E             4                   2 2 E/E       P/N 

Viktors Egliens, 
Mg.sc. Educ. 

36. Studiju darbs III/Portfolio III 2               2  -/E             2               2  -/E             P/N 

Solvita Spirģe-Sēne, 
Mg.art. 

  KOPĀ 60 10 8   6 10   8 8   10           60 8 6   6 8   8 6   10 8             

                                                                        

3.lapa 

  Tipveida plāns: Studiju programma 

  

Nr. Studiju kursa nosaukums 

Studiju gads un semestris 
KRP un pārbaudes formas (I, E) 

S
tu

di
ju

 f
or

m
a 

P
/N

 

Mācībspēka 
 vārds, uzvārds; 

zinātniskais/ 
akadēmiskais grāds KRP 

Pilna laika klātienes studijas 

KRP 

Nepilna laika neklātienes studijas 

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

1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. I/E 9. 10. I/E 1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. I/E 9. 10. I/E 

  B daļa                                                                   

  Prakse 26                               26                                   

  Fotoplenērs I,II 4   2  -/E             2   E/ -        4   2  -/E             2   E/ -        P/N 
Andris Millers Mg. art. Inta 
Klāsone, Dr. paed. 

  Prakse fotostudijā  2                   2   E/ -        2                     2  -/E       P/N Kristaps Grundšteins, Mg.art. 

  Poligrāfijas prakse 4               4  -/E             4               4  -/E             P/N Dzintra Vīriņa, Mg.art. 

  

Mediju prakse (Reportāža: 
laikraksti, žurnāli, grāmatas) 4         4  -/E                   4         4  -/E                   P/N Inta Klāsone, Dr.paed. 
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  Komercdarbības prakse 4               4  -/E             4               4  -/E             P/N Inese Leitāne,Mg.oec. 

  Izstāžu prakse  4                   2 2 E/E       4                   2 2 E/E       P/N Aldis Kļaviņš Mg.art. 

  

Pirmsprojekta/Pirmsdiploma 
prakse 4                     4  -/E       4                         4   

E/ 
-  P/N Solvita Spirģe-Sēne, Mg.art. 

  Gala/valsts pārbaudījumi 12                               12                                   

  Kvalifik ācijas eksāmens 2                     2  -/E       2                         2   
E/ 
-  P/N   

  Bakalaura darbs 10                     10  -/E       10                         10   
E/ 
-  P/N   

  Br īvās izvēles kursi C daļa 6                   4 2 I/I       6                   2 4 I/I       P/N   

  Reklāmas stratēģija 2                                                               P/N Raimonds Gabaliņš, Mg.art. 

  Apgaismošanas principi 2                                                               P/N Zigrīda Atāle Mg.art. 

  Skicēšana 2                                                               P/N Dzintra Vīriņa, Mg.art. 

  Portreta studijas 2                                                               P/N Aldis Kļaviņš Mg.art. 

  Mediju kultūra 2                                                               P/N Rasa Šmite, Dr.sc.soc. 

  Sintētiskā māksla 2                                                               P/N Aivars Rozenbahs, Mg.art. 

  KOPĀ 44   2     4     8   10 20         44   2     4     8   6 8   16         

  KOPĀ 160                               160                                   
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4. Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti. 
Studiju kursu apraksti pieejami: LiepU Studiju daļā un LiepU HMZF programmas 

akreditācijas dokumentu kopā. 
 

5.Studiju programmas organizācija. Studiju programmas īstenošanā iesaistīto 
struktūrvienību uzskaitījums, norādot to uzdevumus. Studiju programmas īstenošanā 
nepieciešama mācību palīgpersonāla raksturojums, norādot tā uzdevumus. 

Studiju programmas organizācija notiek atbilstoši LiepU normatīvajiem dokumentiem, 
kuri apkopoti Kvalitātes vadības sistēmā (KVS). Normatīvajos dokumentos ir noteiktas 
studiju procesa organizācijas procedūras, informācijas un dokumentācijas aprites sistēma, 
precizēti studiju procesā iesaistītā personāla pienākumi un tiesības.  

Studiju process tiek organizēts saskaņā ar HMZF Domē apstiprināto studiju gada plānu. 
Ar programmas īstenošanu saistītie studiju satura un organizācijas jautājumi tiek apspriesti 
LiepU HMZF Domes sēdēs un mākslas jomas mācībspēku sanāksmēs.  

Studiju programmas īstenošanā tika iesaistīti Humanitāro un Mākslas zinātņu fakultātes, 
Dabas un Inženierzinātņu zinātņu fakultātes, Vadības un Sociālo zinātņu fakultātes, 
Pedagoģijas un Sociālā darba fakultātes mācībspēki. Programmas administratīvajā vadīšanā 
piedalījās programmas direktore, HMZF dekanāta un LiepU Studiju daļas darbinieki. 

Studiju programma atbilst LiepU mērķiem un uzdevumiem, tā veidota saskaņā ar LiepU 
Satversmi12, LiepU attīstības stratēģiju (2008–2018)13 un tās pielikumu LiepU attīstības 
stratēģisko virzienu vadlīnijas (2011-2012), LiepU Zinātniskās pētniecības stratēģiju (2010–
2016)14, kā arī ar Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes attīstības stratēģiju (2011–
2015)15.  

2012. gada 21. maija Senātā sēdē ir apstiprināts Nolikums par iepriekšējā izglītībā vai 
profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu (protokols Nr.10, lēmums Nr. 
2012/35)16, kurš nosaka iepriekšējā neformālajā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu 
studiju rezultātu atzīšanas kārtību.  

LiepU Senātā 2011. gada 24. janvārī apstiprinātajā dokumentā LiepU attīstības 
stratēģisko virzienu vadlīnijas (2011-2012) izvirzīta prioritāte – esošo studiju jomu 
nostiprināšana, piedāvājot starptautiski un valstiski pieprasītas jaunas studiju programmas vai 
transformējot jau esošās studiju programmas, vienlaikus nodrošinot studentu skaita 
saglabāšanu un palielināšanu. Šajā prioritātē ietverts uzdevums panākt studentu skaita 
stabilizēšanos un izaugsmi, ieviest jaunas, perspektīvas, starptautiski un valstiski pieprasītas 
studiju programmas, veidot vienotu programmu attīstības modeli.  

Profesionālā bakalaura studiju programma „Fotomāksla” iekļaujas LiepU un HMZF 
vienotajā studiju attīstības modelī, tā ir starpdisciplināra studiju programma, kura paver gan 
plašākas iespējas darba tirgū, gan arī nodrošina augstākā līmeņa studiju iespējas. 

Programmas iekšējās kvalitātes mehānismu nodrošina: 
1) programmas direktores komunikācija ar studentiem semestra laikā; 
2) programmas direktores veiktās studentu aptaujas un LiepU centralizēti organizētās 

studentu aptaujas par studiju organizācijas kvalitāti un atsevišķu mācībspēku darba 
kvalitātes novērtējumu; 

3) studiju programmas satura un organizācijas izvērtējums HMZF Domes sēdēs un 
mācībspēku sanāksmēs;  

                                                           
12

 http://www.liepu.lv/lv/172/satversme 
13

 http://www.liepu.lv/uploads/files/LPA_strategija_2008_2018.pdf 
14

 http://www.liepu.lv/uploads/files /Zin_darb_strategija.pdf 
15

 Apstiprināts HMZF domes sēdē 2011. gada 9. novembrī, Studiju padomē – 2011. gada 15. novembrī. 
16

 http://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi 
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4) HMZF dekānes un programmas direktores individuālas pārrunas ar mācībspēkiem, 
kurās tiek analizēta studentu apmierinātība ar atsevišķiem studiju kursiem un 
mācībspēku darbu;  

5) mācībspēku kvalifikācijas pilnveide saskaņā ar LiepU Zinātnes padomē 
apstiprinātajiem plāniem un pētnieciskā darba integrācija studiju darbā; 
mācībspēku savstarpējā sadarbība vienā zinātņu nozarē. 
 

1. Prasības, uzsākot studiju programmu. 
 

Uzņemšanas nosacījumi – vidējā izglītība 
Uzņemšanas prasības – Iestājeksāmens: Kompozīcija (Portfolio prezentācija). 
 

7.Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes, tālmācības 
metožu izmantošana). 

Studiju programmas apguve tika īstenota individuālu un grupas konsultāciju veidā, 
lekcijās, semināros, projektu izveidē un to prezentācijā, izstrādājot patstāvīgos darbus, 
apliecinot savu māksliniecisko jaunradi fotomākslā un iemaņas pētniecībā.  

Prakse tika īstenota sadarbībā ar Eiropas Senioru Basketbola Asociāciju (ESBA). 
Studiju gada laikā tika organizētas izstādes, studējošo iesaistīšanās konkursos:   

* Valsts policijas fotokonkursā (novembris) trešā vieta studiju programmas 
Fotomāksla studentam D. Birulim; 

* Radio NABA 11. dzimšanas dienas fotokonkursā Skaņa starp 25 žūrijas atlasītiem 
darbiem bija studiju programmas Fotomāksla studentu M. Millera un K. Rozentāles darbi, 
viņi – arī fotokonkursa laureāti. Darbi piedalās ceļojošā fotoizstādē 11x11; 

* Dalība izstādē Piemares ļaudis Letonikas 5. Kongresa Liepājas konferences 
PIEMARES ĻAUDIS UN LIKTEŅI ietvaros (oktobris, novembris) – TN Kurzeme: A. 
Baužis, D. Birulis, M. Millers, K. Rozentāle; 

* izstādē Mīli Latviju TN Kurzeme (novembris) - A. Baužis. 
Liela nozīme ir studējošo patstāvīgajam individuālajam darbam. Tas tiek plānots un 

aprakstīts, izstrādājot studiju kursu programmas. Patstāvīgās individualizētās studijas sekmēja 
dažādu resursu izmantošanas iespējas: foto un skaņas laboratoriju, datorklases, bibliotēkas, 
mākslas darbnīcas.   
  Akadēmiskā personāla jaunrade mākslā, fotogrāfij ā un zinātniski pētnieciskajā darbā 
norisa domājot par izglītotas un radošas personības pilnveidošanas iespējām. Mācībspēku 
pētniecība un radošā darbība organiski iekļāvās studiju kursa saturā. Pieredze liecina, ka 
būtisku ietekmi uz studiju procesu atstāj docētāju un studējošo iesaistīšanās ar saistītos 
projektos, konferencēs, semināros, diskusijās un cita veida pasākumos, nodrošinot 
studējošiem atbalstu profesionālai izaugsmei un interešu apliecināšanai. 
 
8.Vērt ēšanas sistēma (izglītības kritēriji un v ērt ēšanas metodes studiju rezultātu 
sasniegšanai un novērt ēšanai, pārbaudes formas un kārt ība).  

Studiju sasniegumu vērtēšana 2013./2014.studiju gadā notika pēc 10 ballu skalas - 
LiepU atbilstoši katrai ballei ir izstrādāti kritēriji, kuros ietverta nepieciešamo zināšanu, 
prasmju, iemaņu amplitūda (Zemākais sekmīgais vērtējums ir 4 balles, Apstiprināts (ar 
grozījumiem) LiepU Senāta sēdē 2009.gada 2.februārī, protokols nr. 6, lēmums Nr.104)17. 

Vērtēšana tika īstenota sistemātiski, orientējoties uz studiju programmas apguvi un 
pozitīviem sasniegumiem: 

2013.gada rudens semestrī vidējā atzīme sastādīja – 7.70 

                                                           
17

 http://www.liepu.lv/lv/294/zinasanu-vertesana 
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2014.gada pavasara semestrī vidējā atzīme sastādīja – 6.82 
Tika praktizētas tradicionālas zināšanu un iegūto prasmju pārbaudes formas kursa 

noslēgumā – sesijās (2 reizes studiju gadā) – eksāmenu un ieskaišu formā. Studiju sasniegumu 
novērtēšana tika īstenota, organizējot darbu izstādes – skates. Eksponēto darbu rezultātus 
izvērtēja komisija. 

Vērtēšanas formas, principi un kritēriji ir aprakstīti studiju kursu programmās, tā 
nodrošinot prasību skaidrību, studējošo paškritisku izpratni par vērtējumu un motivējot 
studējošos uz pozitīviem studiju sasniegumiem, pašrefleksiju, kvalitatīvu vizuālo risinājumu 
radīšanu fotomākslā saistībā ar pētniecību. 

 
9.Studiju programmas izmaksas. 

Ieņēmumi un izmaksas aprēķinātas 2013./2014.studiju gada 1.kursam visam studiju 
periodam, t.i.: 4 gadiem pilnā laikā un 4,5 gadiem nepilnā laikā.  
Studējošo skaits pilnā laikā 2013./2014.studiju gadā bija: 2 par valsts budžeta līdzekļiem 
studējošie un 4 par maksu studējošie. 
Studiju programmas plānotie kopējie ieņēmumi 2013. – 2017. gadam: 

� pilnā laikā ir LVL 50 085 (t.sk. finansējums no valsts budžeta līdzekļiem kultūras, 
sporta un dienesta viesnīcu izmaksu segšanai budžeta studentiem); 

� nepilnā laikā ir LVL 31 500. 
Pilna laika plānoto ieņēmumu aprēķinos izmantotas 2013. gadā noteiktās bāzes izmaksas 
(LVL 937,09 uz vienu valsts finansēto studiju vietu), Izglītības un zinātnes ministrijas 
noteiktais koeficients izglītības tematiskā jomā „M āksla, mūzika un horeogrāfija”: 
2,61562469, kā arī izmaksu koeficentu bakalaura līmeņa studiju programmās: 1,00. 2013. 
gadā Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktās vienas studiju vietas izmaksas tematiskā jomā 
„M āksla, mūzika un horeogrāfija” ir LVL 2451,08. 

Studiju maksa studiju programmai „Fotomāksla” 2013./2014. studiju gada 1. kursam tika 
plānota: 

� pilnā laikā 950 LVL/ studiju gadā. 
Studiju maksa ir plānota nemainīga visam studiju periodam. 
Studiju programmas izmaksas 2013. – 2017. gadam pilnā laikā un nepilnā laikā skat. 2. tab. 

Plānotās izmaksas studiju programmai „Fotomāksla” 
2013./2014.studiju gada 1.kursam (visam studiju periodam) pilnā laikā un nepilnā laikā 

2.tabula 

Rādītāja nosaukums 

Summa, LVL 

Pilnā laikā Nepilnā laikā 
Atl īdzība mācībspēkiem, t.sk.: 25 456 17 517 

profesoriem 3 028 1 777 
asoc. profesoriem 7 137 5 589 

docentiem 4 780 4 125 
lektoriem 9 487 5 468 

asistentiem 1 024 558 
Pārējās izmaksas (t.sk. atlīdzība LiepU zinātnisko 
institūciju personālam un pārējam personālam, komunālo 
pakalpojumu izmaksas un citas ar ēku, telpu uzturēšanu 
saistītās izmaksas, sakaru pakalpojumu izmaksas u.c. 
izmaksas) 24 629 13 983 

Kopā izmaksas 50 085 31 500 
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10.Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai 
profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem 
normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā. 

Studiju programmas „Fotomāksla” satura atbilstība profesionālās darbības pamatuzdevumu 
veikšanai atbilstoši Mākslas fotogrāfa profesijas standartam18. 

 
3.tabula 

Profesijas standartā formulētās zināšanas 
profesionālās darbības pamatuzdevumu 

veikšanai 

Atbilstošie studiju kursi 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī 
Radošā darba analīze un kritika Fotogrāfijas kompozīcija 
Zinātniskās pētījuma metodes Zinātniskās pētījumu metodes mākslā un 

fotogrāfij ā  
Autortiesības  Autortiesības 
Komercdarbības pamati Mārketings 
Prezentācijas pamati Studiju darbs/Portfolio 

Pirmsprojekta/Pirmsdiploma prakse 
Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī 
Vispārējā kultūras vēsture un teorija Kultūras vēsture un teorija 

Sintētiskā māksla 
Mākslas vēsture un teorija Mākslas vēsture un teorija 
Teātra vēstures pamati Kultūras vēsture un teorija 
Literatūras vēstures pamati Kultūras vēsture un teorija 
Foto, kino un televīzijas vēsture Fotogrāfijas vēsture un teorija 

Reklāmas vēsture un teorija 
Filozofija Vizuālā komunikācija 

Studiju darbs/Portfolio 
Dokumentālā un aktierkino estētika Iespieddarbu tehnoloģijas 

Kustīgais attēls 
Mūsdienu audiovizuālie mediji Mediju prakse 
Tēlotāja māksla 2D projektēšana 

Fotoplenērs 
Zīmēšana 
Gleznošana 
Skicēšana 
Portreta studijas 

Video estētika Video studijas 
Attēla kultūra 

Vizuālās montāžas principi Fototehnikas, materiāli un process 
Fototehnoloģijas 

Audiovizuālo darbu režijas pamati Video audiovizuālais dizains 
Televīzijas scenārija izveides pamati Mediju prakse 
Žurnālistikas pamati Žurnālistikas vēsture un teorija 
Projektu vadība un producēšana Komercdarbības prakse 
Darba tiesiskās attiecības  Tiesību pamati 
Profesionālie termini valsts valodā un divās 

svešvalodās  
Profesionālā komunikācija 
Angļu valoda 
Franču valoda 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī 
Tēla psiholoģija Tēls, forma un krāsa 
Radošā procesa psiholoģija Radošā procesa didaktika 
Semantika un semiotika Vizuālā komunikācija 
Darbs komandā Izstāžu prakse 

                                                           
18

 http://www.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem/profesiju_standarti.pdf 
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Reklāmas stratēģija 
Foto estētika Dokumentālā fotogrāfija 

Reklāmas fotogrāfija 
Mākslas fotogrāfija 
Alternatīvā fotogrāfija 

Attēla grafiskā rediģēšana Attēlu rediģēšana un retušēšana/Restaurācija 
Vizuālo tehnoloģiju pamati Fotogrāfija grafiskajā dizainā 

Iespieddarbu tehnoloģijas 
Interneta tehnoloģiju pamati Mediju prakse 
Apgaismošanas principi Apgaismošanas principi 
Profesionālais fotogrāfa darbs Profesionālā komunikācija 

Prakse fotostudijā 
Poligrāfijas prakse 

Personības izaugsmes metodoloģija Kritiskās domāšanas studijas 
Valsts valoda Profesionālā komunikācija 
Divas svešvalodas saziņas līmenī Svešvaloda (Angļu valoda, Franču valoda) 
Vides aizsardzība Studiju darbs/Portfolio 
Darba aizsardzība 3D projektēšana 
Ergonomika 3D projektēšana 
 

Profesionālās bakalaura studiju programmas „Fotomāksla”  
atbilstība valsts profesionālās izglītības standartam (Projekts:  VSS-1806)19. 

1. Bakalaura programmas saturs nodrošina zināšanu, prasmju un kompetences kopumu 
atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam ietvarstruktūras 6.līmeņa 
zināšanu, prasmju un kompetences aprakstam. 

2.  Bakalaura programmas apjoms ir vismaz 160 kredītpunktu. 
3. Bakalaura programmas obligāto struktūru veido: studiju kursi; prakse; valsts 

pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir bakalaura darba vai diplomdarba (diplomprojekta) 
izstrādāšana un aizstāvēšana. 

4. Bakalaura programmas obligāto saturu veido: 
1) vispārizglītojošie studiju kursi, kuru apjoms ir vismaz 20 kredītpunkti: 

humanitāro un sociālo zinātņu, tai skaitā pedagoģijas, psiholoģijas un 
biznesa ekonomikas, teorētiskie kursi; studiju kursi, kas attīsta sociālās, 
komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas. Studiju kursos iekļauj 
moduli uzņēmējdarbības profesionālās kompetences veidošanai.  

2) nozares (profesionālās darbības jomas) teorētiskie pamatkursi un 
informācijas tehnoloģiju kursi vismaz 36 kredītpunktu apjomā; 

3) nozares (profesionālās darbības jomas) profesionālās specializācijas kursi 
vismaz 60 kredītpunktu apjomā; 

4) izvēles daļas kursi vismaz 6 kredītpunktu apjomā; 
5) prakse vismaz 26 kredītpunktu apjomā; 
6) valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir bakalaura darba vai diplomdarba 

(diplomprojekta) izstrāde un aizstāvēšana vismaz 12 kredītpunktu apjomā. 
5.  Pēc bakalaura programmas apguves piešķir profesionālo bakalaura grādu nozarē 

(profesionālās darbības jomā) un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.  
6. Profesionālais bakalaura grāds dod tiesības, izpildot uzņemšanas prasības attiecīgajā 

maģistra programmā, turpināt izglītību akadēmiskajā maģistra studiju programmā vai 
maģistra programmā. 

 
 

                                                           
19

 http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40300976 

 



36 

 

 

Profesionālās bakalaura studiju programmas „Fotomāksla”  
atbilstība valsts profesionālās izglītības standartam 

4.tabula. 
Studiju kursi Prakse Valsts 

pārbaudījums 
Vispārizglītojo

šie studiju 
kursi, kuru 
apjoms ir 
vismaz 20 

KRP 

Nozares (profesionālās darbības jomas) 
teorētiskie pamat kursi un 

informācijas tehnoloģiju kursi vismaz 
36 KRP 

Nozares (profesionālās darbības jomas) 
profesionālās specializācijas kursi 

vismaz 60 KRP 

Izvēles daļas 
kursi vismaz 6 
KRP 

Prakse vismaz 26 
KRP 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 KRP 

   Valsts 
pārbaudījums, 
kura 
sastāvdaļa ir 
bakalaura 
darba vai 
diplomdarba 
(diplomprojek
ta) izstrāde un 
aizstāvēšana 
vismaz 12 
KRP 

 
 
 
 

 
12 KRP 

 
 
 
20 KRP 

 
16 KRP 

 
20 KRP 

 
 
60 KRP 

 
 
6 KRP  

36 KRP 
Uzņēmējdarbības profesionālās 
kompetences studiju kursi  
6 KRP 

 
Kultūras un mākslas vēstures un 
teorijas studiju kursi  
14 KRP 
Pētniecība mākslā un fotogrāfij ā 
16 KRP 

Tehnoloģiju studiju 
kursi video un 
fotomākslā 
 20 KRP 

Nozares profesionālās specializācijas 
studiju kursi 
 
Mākslas studijas  

28 KRP 
Foto studijas  
              32 KRP 

 

A daļa – 56 KRP B daļa – 60 KRP C daļa  
160 KRP 

Rezultāts: 
Studējošie ieguvuši pētniecībā balstītas teorētiskās 
zināšanas mākslā un fotomākslā, kā arī to piemērošanas 
prasmes atbilstoši valsts profesionālās augstākās izglītības 
mākslas fotogrāfa profesijas standarta prasībām, Uzrāda 
specializētas zināšanas mākslas fotogrāfa profesijā un šo 

Rezultāts: 
Spēj izvērtēt savas profesionālās 
darbības mākslas fotogrāfij ā ietekmi uz 
vidi un sabiedrību; 
Patstāvīgi prot iegūt, atlasīt, analizēt un 
izmantot informāciju mākslā un 

Rezultāts: 
Zināšanu, 
prasmju, 
kompetenču  
pilnveide 

Rezultāts: 
   Prot pielietot 

teorētiskās 
zināšanas 
profesionālajā
s praksēs 
sadarbībā ar 

Rezultāts: ir 
kompetenti iegūt 
informāciju, 
izvērtēt, pielietot 
zinātniski 
pētnieciskā darba 
metodikas 
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zināšanu kritisku izpratni fotogrāfa profesionālajā un 
mākslinieciski radošajā darbībā; 
Iegūtas teorētiskās zināšanas sociālā dialoga veidošanā 
sabiedrībā, mākslinieciskā, inovatīvā un profesionālā 
darbībā. 

fotogrāfij ā; 
Prot formulēt un analītiski aprakstīt 
informāciju, problēmas un risinājumus 
mākslas fotogrāfa profesijā, tos 
izskaidrot un argumentēt;  
Spēj patstāvīgi strukturēt studijas, 
uzrāda pētnieciskās, analītiski kritiskās, 
radošās domāšanas prasmes mākslā un 
fotogrāfij ā. 

uzņēmējiem 
un darba 
devējiem.  

pamatus, izstrādā 
inovatīvus 
risinājumus 
fotomākslā.  
 

 
LiepU Mākslas virziena bakalaura studiju programma „Fotomāksla” atbilst MK Noteikumiem par valsts akadēmiskās un profesionālās 

izglītības standartu (Projekts):  
1) atbilstoši ir programmas mērķi, uzdevumi un saturs, kas veidots saskaņā ar MK izvirzīto pamatmērķi – nodrošināt zināšanu, prasmju 

un kompetences kopumu atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam ietvarstruktūras 6. līmeņa (bakalaura programmām), kā 
arī respektēts programmā noteiktais uzdevums „nodrošināt zinātniski pamatotu plaša profila studiju rezultātu sasniegšanu”; 

2) programmai ir atbilstošs apjoms: profesionālajai bakalaura studiju programmai - 160 KRP
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Studijas programma ir veidota saskaņā ar Latvijas un Eiropas kopējās izglītības telpas 
veidošanas prasībām: 

1. Studiju programmu rezultāti saskaņoti ar ciklu noslēguma prasību aprakstiem 
(Cycle descriptors) Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI 6. līmenis), kas 
ietverti MK noteikumu Nr.990 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” 1. 
pielikumā20.  

2. Studiju programmu mērķi un uzdevumi atbilst Latvijas valsts nacionālajām 
interesēm, kas fiksētas Nacionālās attīstības plānā 2007.–2013. gadam21. Šajā 
plānā minētā prioritāte augstākās izglītības jomā paredz augstākās izglītības 
kvalitātes un pieejamības paaugstināšanu, tās integrēšanu vienotajā Eiropas 
(pasaules) izglītības telpā un sasaucas ar Eiropas vienotās augstākās izglītības telpas 
veidošanas procesu jeb Boloņas deklarāciju. Nacionālās attīstības plānā (2007–
2013) apzināta kultūrizglītotu personību nozīme valsts attīstībā un akcentēta šādu 
personību spēja iesaistīties Latvijas kultūras procesos un izvērtēšanā.  

3. Studiju programma veidota saskaņā ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
(LIAS)22, kurā īpaši akcentēta studiju starpdisciplinaritāte un radošuma izglītības 
koncepcija. Izglītība šajā stratēģijā traktēta ne tikai kā specifisku kompetenču un 
kvalifikācijas uzkrāšana, bet arī kritiskās domāšanas, jaunrades un sadarbības 
iemaņu, kopumā – cilvēka talantu, emocionālās un sociālās inteliģences attīstība.  

4. Programmu izveides ieceres saistītas ar Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldes 
Kultūrpolitikas nodaļas stratēģiju (2009–2014)23. Stratēģijā ietvertais Liepājas 
kultūras jomu un apakšnozaru izvērtējums (veikts, apkopojot informāciju par 
apakšnozarēm, kā arī interviju un semināru gaitā ar Liepājas kultūras, mākslas un 
dizaina  nozares pārstāvjiem). 
 

11.Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 
atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvij ā tiek īstenota) un vismaz 
divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām. 

Latvijā profesionālā bakalaura studiju programma mākslas fotogrāfa kvalifikācijas 
un mākslas bakalaura grāda iegūšanai netiek īstenota. 

 Salīdzinājums tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu 
vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju 
programmām: 

Pirmais salīdzinājums veikts ar Karaliskajā Mākslas akadēmijā Hāgā (Nīderlande) 
īstenoto studiju programmu Fotomākslā. Tas atklāts tabulā nr.5  

5.tabula 
Krit ēriji Liep ājas Universitāte Karaliskā Mākslas akadēmija, Hāga 

(Nīderlande)24  
Programmas 

nosaukums 
Fotomāksla  Fotogrāfija 

Iegūstamais 
akadēmiskais grāds 

Profesionālais bakalaura grāds mākslā  Profesionālais bakalaurs dizainā 

                                                           
20 MK noteikumu Nr.990 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”. Pieejams: 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=184810 
21 Nacionālās attīstības plāns 2007.-2013.gadam. Pieejams: 
http://www.nap.lv/upload/nap/national_development_plan_2007-2013_lat.pdf 
22 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam.. Pieejams: 
http://www.latvija2030.lv/upload/latvija2030_lv.pdf 
23 Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldes Kultūrpolitikas nodaļas stratēģija (2009–2014). Pieejams: 
www.liepajaskultura.lv/.../liepajas_kpol_strategija_2009_2014 
24 http://www.kabk.nl/pageEN.php?id=0004 
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Studiju ilgums un 
forma 

4 gadi pilna laika/4 gadi 6 mēneši nepilna 
laika 

4 gadi pilna laika studijās/5 gadi nepilna 
laika studijās 

Programmas satura 
izklāsts 

 Socioloģija 

Profesionālā komunikācija Komunikācija 
Mārketings  
Tiesību pamati  
Autortiesības  
Kultūras vēsture  
Mākslas vēsture I, II Mākslas teorija/Iemaņas 
Fotogrāfijas vēsture un teorija Mākslas vēsture &Fotogrāfija; 

 Ievads fotogrāfij ā 
Attēla kultūra Attēla attīstība 
Žurnālistikas vēsture un teorija  
Reklāmas vēsture un teorija Reklāma 
Radošā procesa didaktika  
Kritiskās domāšanas studijas  
Angļu valoda I, II  
Franču valoda I,II  
Zinātniskās pētījumu metodes mākslā un 

fotogrāfij ā 
Projekts 

Studiju darbs/Portfolio I,II,III  Projekts 
Fototehnoloģijas Fotogrāfijas tehnikas 
Attēlu rediģēšana un retušēšana/Restaurācija Attēla attīstība 
Iespieddarbu tehnoloģijas Iespedfotogrāfija 
Fotogrāfija grafiskajā dizainā Grafiskais dizains 
Video audiovizuālais dizains Audiovizuālais/interaktīvo mediju dizains 

filmu teorija/mediju pārbaude /  
Zīmēšana I,II,III  
Gleznošana I,II,III  
Perspektīve I,II Fotogrāfijas izteiksme 
2D projektēšana Digitālās tehnikas 
3D projektēšana  Digitālās tehnikas 
Krāsu un formu uztveres pamati Fotogrāfijas izteiksme 

 
Vizuālā komunikācija Fotogrāfijas izteiksme 

 
Fototehnikas, materiāli un process I, II Integrētā profesionālā sagatavošana 
Fotogrāfijas kompozīcija Fotogrāfijas izteiksme 

 
Dokumentālā fotogrāfija  Dokumentālā fotogrāfija; 

Reportāžas fotogrāfija  
Reklāmas fotogrāfija Reklāmas fotogrāfija 
Mākslas fotogrāfija Fotogrāfijas izstrāde 
Alternatīvā fotogrāfija Autonomā fotogrāfija 

 
Kustīgais attēls Profesionālā sagatavošanas programmēšana 
Video studijas Mediālā filmu teorija 
Fotoplenērs I,II Darba prakse un stažēšanās 
Prakse fotostudijā  Darba prakse un stažēšanās 

 
Poligrāfijas prakse Darba prakse un stažēšanās 

 
Mediju prakse (Reportāža: laikraksti, 

žurnāli, grāmatas) 
Darba prakse un stažēšanās 
 

Komercdarbības prakse Darba prakse un stažēšanās 
 

Izstāžu prakse  Darba prakse un stažēšanās 
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Pirmsprojekta/Pirmsdiploma prakse Darba prakse un stažēšanās 
 

 Kvalifikācijas eksāmens Noslēguma tēzes 
 

 Bakalaura darbs  Noslēguma projekts 
Karaliskajā Mākslas akadēmijā Hāgā (Nīderlande) tiek īstenota studiju programma ar 

nosaukumu „Fotogrāfija”. Studijas fotogrāfij ā minētajā augstskolā tiek īstenotas divos 
virzienos: Iespiedfotogrāfija un Komercfotogāfija. Daļu studiju kursus studējošie apgūst 
kopā. Liepājas Universitātē studiju programmas nosaukums ir „Fotomāksla”. Studiju 
programma netiek sadalīta pa atsevišķiem virzieniem, bet kopējā saturā iekļauj 
dokumentālo, reklāmas un mākslas fotogrāfiju. Liepājas Universitātē izstrādātā studiju 
programma savienota ar teorētiskā materiāla sasaisti ar praktiski profesionālo darbību un 
orientēta uz kvalifikācijas iegūšanu 

Otrais salīdzinājums veikts ar Igaunijas Mākslas akadēmijā īstenoto studiju programmu 
fotomākslā. Tas atklāts 6.tabulā.  

6.tabula 
Krit ēriji Liep ājas Universitāte Igaunijas Mākslas akadēmija 25 

 
Programmas 

nosaukums 
Fotomāksla Fotogrāfija 

Iegūstamais 
akadēmiskais 
grāds 

Profesionālais bakalaura grāds mākslā Humanitāro zinātņu bakalaura grāds 

Studiju ilgums un 
forma 

4 gadi pilna laika/4 gadi 6 mēneši nepilna 
laika 

3 gadi pilna laika studijās  

Programmas 
satura izklāsts 

Profesionālā komunikācija Ievads specialitātē 

 Filozofija 
Mārketings  
Tiesību pamati Ievads specialitātē 
Autortiesības Ievads specialitātē 
Kultūras vēsture Kultūras vēsture;  

Pop kultūra 
Mākslas vēsture  Pasaules mākslas vēsture  

Igaunijas mākslas vēsture  
Fotogrāfijas vēsture un teorija Fotogrāfijas vēsture un teorija  

Fotonozare 
Attēla kultūra Vizuālā kultūra 
Žurnālistikas vēsture un teorija  
Reklāmas vēsture un teorija  
Radošā procesa didaktika Kreatīvais projekts 
Kritiskās domāšanas studijas Analīze un kritika 
Angļu valoda   
Franču valoda  
Zinātniskās pētījumu metodes mākslā un 

fotogrāfij ā 
Portfolio izveide 
 

Studiju darbs/Portfolio  Portfolio 
Fototehnoloģijas Fototehnoloģijas 
Attēlu rediģēšana un retušēšana/Restaurācija  
Iespieddarbu tehnoloģijas  
Fotogrāfija grafiskajā dizainā Digitālā krāsu apstrāde 
Video audiovizuālais dizains Video studijas 
Zīmēšana  Zīmēšana  
Gleznošana  Gleznošana 
Perspektīve Formu arhitektonika 
2D projektēšana  

                                                           
25

 http://www.artun.ee/index.php?lang=eng&main_id=361 
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3D  projektēšana   
Krāsu un formu uztveres pamati Formu arhitektonika 
Vizuālā komunikācija Filozofija 
Fototehnikas, materiāli un process  Digitālā krāsu apstrāde  
Fotogrāfijas kompozīcija Pasaules mākslas vēsture, Estētika 
Dokumentālā fotogrāfija   
Reklāmas fotogrāfija  
Mākslas fotogrāfija Estētika  
Alternatīvā fotogrāfija Analogā fotogrāfija 
Kustīgais attēls  
Video studijas Video studijas  

Fotoplenērs  Ziemas fakultatīvs 
Pavasara fakultatīvs 

Prakse fotostudijā  Foto studija  
Poligrāfijas prakse Prakse 
Mediju prakse (Reportāža: laikraksti, žurnāli, 

grāmatas) 
Prakse 

Komercdarbības prakse Prakse 
Izstāžu prakse  Mūsdienu mākslas prakse 
Pirmsprojekta/Pirmsdiploma prakse Prakse 
Kvalifik ācijas eksāmens Portfolio 
Bakalaura darbs Portfolio 

Igaunijas Mākslas akadēmijā tiek īstenota akadēmiskā studiju programma ar 
nosaukumu „Fotogrāfija.”. Programma tiek īstenota tikai pilna laika studiju formā. 
Igaunijas Mākslas akadēmijā izstrādātā programma aptver plašu vispārīgu studiju saturu trīs 
studiju gadu īstenošanas laikā, veidojot zināšanu apguvi Fototehnoloģijās, Analogajā 
fotogrāfij ā, Mūsdienu mākslas praksē. Liepājas Universitātē izstrādātā studiju programma 
paredzēta īstenot, saturiski iekļaujot fotogrāfijas trīs virzienus: dokumentālā, reklāmas un 
mākslas jomā un tiek īstenota četru studiju gadu laikā. 

Trešais salīdzinājums veikts ar Berlīnes Tehniskajā augstskolā (Vācija) īstenoto 
studiju programmu fotomākslā. Tas atklāts 7.tabulā.  

7. tabula 
Krit ēriji Liep ājas Universitāte Berlīnes Tehniskā augstskola (Vācija)26  

Programmas 
nosaukums 

Fotomāksla Fotogrāfija 

Iegūstamais 
akadēmiskais 
grāds 

Profesionālais bakalaura grāds mākslā Mākslas bakalaura grāds  

Studiju ilgums un 
forma 

4 gadi pilna laika/4 gadi 6 mēneši nepilna 
laika 

3,5 gadi pilna laika studijās  

Programmas 
satura izklāsts 

Profesionālā komunikācija Likumi un tiesības 

Mārketings Uzņēmējdarbība/Mārketings 
Tiesību pamati Likumi un tiesības 
Autortiesības Autortiesības 
Kultūras vēsture Mediju un kultūras teorija; 

Kino vēsture 
Mākslas vēsture  Mākslas un dizaina vēsture 
Fotogrāfijas vēsture un teorija Fotogrāfijas vēsture 
Attēla kultūra Attēla uztvere; 

Attēla vēsture 
Žurnālistikas vēsture un teorija Mediju teorija 
Reklāmas vēsture un teorija Digitālā reklāma 

                                                           
26

 http://www.btk-fh.de/en/photography 
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Radošā procesa didaktika Radošā kodēšana 
Kritiskās domāšanas studijas Zinātniskā ilustrācija 
Angļu valoda   
Franču valoda  
Zinātniskās pētījumu metodes mākslā un 

fotogrāfij ā 
Ievads zinātniskajā darbā 

Studiju darbs/Portfolio  Studiju darbs 
Fototehnoloģijas Digitālais attēls 
Attēlu rediģēšana un retušēšana/Restaurācija Attēlu rediģēšana 
Iespieddarbu tehnoloģijas Iespiedfotogrāfija 
Fotogrāfija grafiskajā dizainā 2D grafika 
Video audiovizuālais dizains Skaņas dizains; 

3D Video FX 
Zīmēšana  Zīmēšana (portrets, akts, figūra, ilustrācija)  
Gleznošana  Gaisma un ēna 
Perspektīve Zīmēšana (portrets, akts, figūra, ilustrācija) 
2D projektēšana 2D attēls 
3D  projektēšana  3D modelēšana 

3D animācija 
Krāsu un formu uztveres pamati Forma un krāsa 
Vizuālā komunikācija Informācijas vizualizācija 

Fototehnikas, materiāli un process  Analogā un digitālā fotogrāfija 
Fotogrāfijas kompozīcija Ritms un kompozīcija 
Dokumentālā fotogrāfija  Reportāžas un dokumentālā fotogrāfija 
Reklāmas fotogrāfija  
Mākslas fotogrāfija Modes un Portretu fotogrāfija 
Alternatīvā fotogrāfija Eksperimentālā fotogrāfija 
Kustīgais attēls Interaktīvais dizains 
Video studijas 3D Video FX 

Fotoplenērs  Radošās darbnīcas 
Prakse fotostudijā  Inscenējums 
Poligrāfijas prakse Izdevējdarbība 
Mediju prakse (Reportāža: laikraksti, žurnāli, 

grāmatas) 
Lietišķā fotogrāfija 

Komercdarbības prakse Projektu vadība 
Izstāžu prakse  Izstāde 
Pirmsprojekta/Pirmsdiploma prakse Bakalaura projekts 
Kvalifik ācijas eksāmens Ziņojums un kolokvijs 
Bakalaura darbs Bakalaura tēzes/Starpdisciplinārs projekts 

 Portreta studijas (Brīvā izvēle) Portreta fotografēšana 
Mākslas bakalaura grāda iegūšana Berlīnes Tehniskajā augstskolā ir sadalīta trīs 

posmos. Pirmo divu semestru laikā studenti apgūst tehniskos pamatus, kā arī iepazīstas ar 
fotogrāfijas kā medija dažādām iespējām. Studējošiem ir iespēja individuāli akcentēt savu 
izvēli pētījumā, kā piemēram, portrets, mode, reportāža, iestudēta fotogrāfija. Bakalaura 
darba izstrādes gaitā 7. semestra laikā, studenti apliecina studiju laikā iegūtās prasmes un 
zināšanas, patstāvīgi izstrādā un īsteno Bakalaura darba tēžu projektu.  

Absolventiem ir iespēja strādāt nozīmīgās fotogrāfijas dizaina jomās: 
iespiedfotogrāfiju sagatavošanā, plašsaziņas medijos, industriālās dokumentācijas 
sagatavošanā, fotožurnālistikā, notikumu video dokumentēšanā, foto rediģēšanā. 

 Liepājas Universitātē izstrādātā studiju programma „Fotomāksla” saturiski ir 
līdzīga. Atšķirīgs ir studiju ilgums – 8 semestri pilna laika studijās. Absolventiem arī tiek 
paredzētas iespējas strādāt foto žurnālistikā, uzņemt dokumentālas fotogrāfijas, strādāt pie 
reklāmas un mākslas fotogrāfiju izgatavošanas, veikt foto rediģēšanu un to apstrādes 
procesu.  
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 12.Studējošo prakses plānojums. 
2013./2014.studiju gadā prakse tika īstenota saskaņā ar prakses līgumu ar darba 

devēju par prakses vietas nodrošināšanu. Prakses līgumu augstskola slēdza ar darba devēju 
– Eiropas Senioru Basketbola asociāciju. Prakses līgumā tika iekļauts prakses norises 
plānojums, prakses sasniegumu vērtēšanas kārtība, kā arī pušu pienākumi un atbildība, lai 
veidotu un nostiprinātu studējošo priekšstatu par apgūstamo profesiju.  

8.tabula 

Prakses nosaukums 1.kurss 

Fotoplenēra prakse  2 Krp 

 
13. Visu studiju programmas īstenošanā iesaistāmo mācībspēku saraksts.  

Informācija atrodama mākslas studiju virziena raksturojuma 11. punktā. 
 

14.Informācija par studējošiem: 
 
15.Studējošo skaits. 
2013./2014.studiju gadā studiju programmā studēja 6 studējošie. 
 
16. Pirmajā studiju gadā imatrikul ēto studējošo skaits. 

2013./2014.studiju gadā tika imatrikulēti 6 studenti.  
 
Nepilna laika studijās – studējošie netika uzņemti. 
 

17.Absolventu skaits.  
2013./2014.studiju gadā studiju programmā absolventu nebija.  
 

18.Studējošo aptaujas un to analīze. 
  Liepājas Universitāte ik gadu apkopo studentu viedokļus KVS sistēmā, kas 

tiek izmantota analīzē. Studējošie programmā studē neilgu laiku, tanī pat laikā anketēšanas 
rezultātā 1.studiju gada noslēgumā tika noskaidrotas atbildes uz vairākiem jautājumiem: 

• Studēt Liepājas Universitātē ļoti ietekmēja informācija LiepU mājas lapā un 
budžeta vietu esamība, daļēji ietekmēja vecāku viedoklis un konkrētā specialitāte, 
nemaz neietekmēja izstādē „Skola”piedāvātā informācija, sociālos medijos iegūtā 
informācija; 

• Studiju programmas izvēli noteica iespēja studēt budžeta grupā, iespēja pēc 
studijām iegūt labi apmaksātu darbu/labas perspektīvas, vienīgā iespēja apgūt 
interesējošo specialitāti, studiju programmas saturs/apraksts; 

• Kopumā studējošos apmierina izvēlētā studiju programma; 
• Studējošie piekrīt apgalvojumiem, ka studiju programma ir konkurētspējīga Latvijā, 

iegūtās zināšanas noder/noderēs darbā, studiju kursi papildina manu vispārējo 
redzesloku, Nepiekrīt apgalvojumam, ka šī ir iespēja bez īpašas piepūles iegūt 
izglītību; 

• Izredzes darba tirgū pēc pašreizējās studiju programmas beigšanas tiek vērtētas kā 
drīzāk labas; 

• Studiju programmas stiprās puses - programma ir ļoti daudzpusīga, kura sastāv no 
citiem priekšmetiem, piemēram, gleznošana, zīmēšana, perspektīva u.c.; 

• Studiju programmas vājās puses, trūkumi - lielāks akcents būtu jāliek tieši uz 
fotogrāfiju, tās radīšanas tehnikām u.tml.; 

• Uzlabot studiju programmu varētu lielāku akcentu liekot uz fotogrāfiju; 
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• Studiju procesa nodrošinājums ar literatūru un metodiskajiem materiāliem, Studiju 
procesa papildinājums ar radošām nodarbībām, docētāju attieksme pret studentiem 
pamatā apmierina; Daļēji neapmierina - informācija par ārpusstudiju aktivitātēm; 

• Patstāvīgie darbi tiek gatavoti katru dienu vai arī vairākas reizes nedēļā mājās vai 
dienesta viesnīcā; 

• Patstāvīgā darba uzdevumi tiek vērtēti kā mērķtiecīgi un tiek vērtēti; 
• Konsultācijas pamatā tiek izmantotas reizi nedēļā vai vairākas reizes mēnesī; 
• Darbinieku attieksme pret studentiem dažādās LiepU struktūrvienībās tiek vērtēta 

kā ļoti laba un laba; 
• Izmantot LiepU piedāvātās apmaiņas studiju iespējas ārzemēs plāno 50% no 

studējošo skaita; 
• Izmantot LiepU piedāvātās prakses iespējas ārzemēs netiek plānotas, viedoklis tiek 

pamatots ar nepietiekamām svešvalodu zināšanām; 
• Informācijas kvalitāte par studiju programmu tiek vērtēta kā ļoti laba un laba; 
• Kopumā studējošie 2013./2014.studiju gadā apmeklēja no 75%-100% nodarbības; 
• Studējot LiepU sekmes ir labas; 
• 50% studējošie ir darba attiecībās. Tas tiek pamatots - es strādāju, lai uzlabotu savas 

dzīves kvalitāti; es strādāju, lai iegūtu pieredzi darba tirgū. 
Pamatā studenti ir apmierināti ar izvēlēto studiju programmu un uzskata, ka tā ir 

konkurētspējīga un sagatavos darba tirgu konkuretspejīgus darbiniekus. Programmā 
iekļautie studiju kursi papildina zināšanas, kas iegūtas iepriekš, kā arī paplašina redzesloku.  

1.kursa studenti bieži konsultējas ar pasniedzējiem un uzskata, ka labākais 
konsultācijas veids ir klātienē, lai gan pietiekami bieži tiek izmantota iespēja sazināties 
elektroniski.  

 
19.Absolventu (ja tādi ir) aptaujas un to analīze. 
Studiju programmā nav absolventu. 
 
20.Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 
Studenti aktīvi piedalās studiju procesa pilnveidošanā. Studiju procesa pilnveidošanā tiek 
ņemti vērā studējošo aptauju rezultāti, kā arī studentu viedoklis pārrunās ar studiju 
programmas direktori un Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes dekāni.  

Katra studiju semestra noslēgumā notiek pārrunas starp pasniedzējiem un studentiem, 
izvērtējot un izdiskutējot gan rezultātus, gan to, kas nepieciešams procesa pilnveidošanā. 

Studenti Izteiktie ierosinājumi tiek ņemti vērā, izdiskutēti un izdarītas iespējamās 
izmaiņas vai novērsti izteiktie trūkumi. Studenti piedalās:  

- anketēšanā un kopīgā anketu analīzē; 
- studiju izvērtēšanā (individuālās pašnovērtējuma anketas, studiju procesa analīze un 

secinājumi, kuri tiek protokolēti vai citādi dokumentēti); 
- studiju programmas prezentēšanā (skolās, konferencēs un semināros, izstādēs u.c.). 
 
21.Secinājumi. 

Atskaites periodā tika realizēts studiju programmas “Fotomāksla” pirmajā studiju kursā 
paredzētais saturs. 

 Mācībspēku un studentu mākslinieciskās jaunrades pilnveidi veicināja dalība 
konkursos un izstādēs.  

Turpmākai studiju programmas nostiprināšanai un attīstībai nozīmīgi aspekti iekļauti 
attīstības plānā.  
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Otr ā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas  

 “ Fotomāksla” att īstības plāns no 2015.- 2016.gadam 

 

Konstatētās problēmas Veicamie uzdevumi Atbildīgais par izpildi Izpildes apliecinājums/ novērt ējums 
Akadēmiskā personāla 

pētnieciskā darbība 
fotomākslas kontekstā  

Docētāju iesaistīšanās pētniecībā 
un mākslinieciskajā jaunradē 
nozares kontekstā;  

Docētāju iesaistīšana ar doktora 
grādu mākslā studiju procesa 
īstenošanā. 

  

Programmas direktors; 
Docētāji  
 

Iesaistīti docētāji ar doktora grādu mākslā 
studiju procesa īstenošanā; 
 
Docētāju dalība izstādēs, simpozijos, 

plenēros, konferencēs 

Studiju satura pilnveide 
nozares kontekstā  

Regulāra studiju satura pilnveide 
par aktualitātēm  nozarē 

Programms direktors; 
Docētāji  
 

Pilnveidots studiju kursu saturs 

Sadarbība ar uzņēmējiem 
 
 
 

Sadarbības izveide ar LiepU 
Zinātnes un inovāciju parku un 
nozares institūcijām 

Programmas direktors 
 

Sadarbība ar nozares institūcijām  

Infrastrukt ūras 
nodrošinājuma pilnveide 

Uzlabot materiāli tehnisko 
nodrošinājumu; 

Papildināt bibliotēkas krājumus 
ar jaunāko literatūru 
fotomākslā 

LiepU Saimniecības padome 
LiepU bibliotēkas vadītāja 
 

Iegādāts tehniskais aprīkojums; 
 
Papildināts literatūras klāsts bibliotekā 
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4.Akadēmiskās maģistra studiju programmas 

„Jauno Mediju M āksla” (Kods 45213) raksturojums  

 

Papildinājumi par 2013./2014.studiju gadu 

7. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, 

tālmācības metožu izmantošana)  

- 17.maijā Maģistrantūras studentu apvienība “Trihars ” (R.Vītols, K.Biters un 
P.Riekstiņš) piedalījās Muzeju nakts pasākumā Daugavpilī, “Marka Rotko” centrā. 

- 21. maijā Vācijas pilsētā Jēnā ar teātra izrādi „Komētu deja” tika atklāts 8. 
ikgadējais „Full-Dome” festivāls, kurā aicināti piedalīties arī improvizācijas datorgrupas 
„Trihars ” pārstāvji. Izrādes autors ir Pauls Šērbarts (Paul Scheerbart), kas to pirmo reizi 
publicējis 1903. gadā. Tagad pirmo reizi izrāde tiek uzvesta kopā ar full dome (36 grādu) 
projekcijām, deju, aktiermākslu un mūziku (http://fulldome-festival.de/). 

- no 09.-21.augustam Jūrkalnē mākslas telpā „jūrK” apskatāma jauno mediju 
mākslinieku apvienības “Trihars”  izstāde “Marodatieri”, kas veltīta datu aizsardzības 
tēmai, turpinot gadsimtu veco diskusiju par to, kas ir māksla, kas nav māksla? Kādi 
priekšnosacījumi jāievēro, lai kādu norisi, objektu, telpas daļu nosauktu par mākslu? 
- Jauno mediju kultūras centrs RIXC, nodibinājums Rīga 2014 un Valonijas-Briseles 
delegācija Varšavā kopprojekta “Café Europa” ietvaros no 19.-31.augustam notiek izstāde, 
radošās darbnīcas un JMM Showcase “3D nejaušību printēšanas laboratorija”. Mākslinieki 
rezidencē: Rihards Vītols, Pēteris Riekstiņš /”Trihars”, Mārtiņš Eņģelis u.c.  
- Maģistrantūras students Rihards Vītols piedalījās 2014.gada Venēcijas Arhitektūras 
biennāles nacionālā paviljona ekspozīcijas “Unwritten” veidošanā (7.jūnijs līdz 
23.novembris, arh. Uldis Lukševics), izstrādājot un realizējot tās tehnisko risinājumu. 
http://www.arterritory.com/lv/dzivesstils/arhitektura/3467-
peckara_modernisms_karajas_gaisa/  

- Maģistrantūras studenti M.Demitere, L.Katkeviča un K.Biters ar savu mākslas 
darbu prezentācijām uzstājās festivāla “Māksla+Komunikācija 2014” starptautiskās 
zinātniskās konferences “Atjaunojamā nākotne” Liepājas sadaļā “M āksla kā 
pētniecība”.  

-  
12. Informācija par studējošajiem: 

12.1. studējošo skaits (pilna laika studijas) 
                         Imatrikulēti 

 

Eksmatrikulēti 

Nosaukums 2011. 2012. 2013. Kopā 2011. 2012. 2013. Kopā 

Jauno mediju māksla 5 5 4 14 1 2 2 5 
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12.2. pirmajā studiju gadā imatrikul ēto studējošo skaits 
Pirmajā studiju gadā tika imatrikulēti 4 studenti. 

 

12.3. absolventu (ja tādi ir) skaits – 2013./2014.studiju gadā absolventu nebija 

13. Studējošo aptaujas un to analīze 

Kopumā studenti augstu vērtē Jauno mediju mākslas programmu, pozitīvi ir 
novērtēta gan pasniedzēju kompetence, gan pasniedzēju attieksmei pret studentiem. No 
studējošiem ir saņemtas šādas atildes: 

• Studēt Liepājas Universitātē daļēji ietekmēja vecāku viedoklis, kā arī augstskolas 
atrašanās tuvu dzīves vietai.  

• Studējošā situācijai atilst iespēja studēt budžeta grupā, studiju programmas saturs, 
lai iegūtu jauas zināšanas. 

• Izvēlētā studiju programma pamatā apmierina, tā ir konkurētspējīga Latvijā, ir 
iespējams iepazīties ar nozares specifiku arī ārpus tiešā studiju procesa. 

• Izredzes darba tirgū pēc pašreizējās studiju programmas beigšanas tiek vērtētas kā 
labas gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. 

• Studiju programmas stiprās tiek saskatītas publisko prezentāciju organizēšanā, 
iespējā iegūt jaunus kontaktus, tehniskais nodrošinājums, studiju procesa īstenošanā 
iesaistītie pasniedzēji – nozares speciālisti. 

• Studiju programmas vājās puses tiek saskatītas lekciju saraksta dinamikā, 
neregularitātē, kā arī vērtēšanas kritēriju neskaidrais raksturs. 

• Respondenti piedāvā studiju programmas uzlabošanai izstrādāt skaidrus vērtēšanas 
kritērijus, studējošo un mācībspēku komunikācijas pilnveidi. 

• Studiju procesa nodrošinājums ar literatūru un metodiskajiem materiāliem, studiju 
procesa papildinājums ar radošām nodarīām, informācija par ārpusstudiju 
aktivitātēm  daļēji un pilnīgi apmierina. 

• Patstāvīgie darbi pamatā tiek izstrādāti mājās/dienesta viesnīcā katru dienu vai 
vairākas reizes nedēļā. 

• Patstāvīgā darba uzdevumi tiek raksturoti kā konkrēti, mērķtiecīgi, kas izpaužas 
lekcijā. 

• Mācīspēku konsultācijas tiek izmantotas pamatā 2-3 reizes mēnesī. 
• Viens no studentiem ir izmantojis iespējas studēt ārzemēs, pārējie neplāno, jo traucē 

darba apstākļi, ģimenes apstākļi. 
• Informācija par studiju programmas saturu un apjomu ir novērtēta kā ļoti laba un 

laba.  
• Respondenti nodarīas ir apmeklējuši skalā no 75%-100% un 50%-74% 
• Respondentu sekmes ir laas un teicamas. 
• Studējošie srādā, lai segtu ikdienas tēriņus un uzlabotu dzīves kvalitāti. 
• Nākotnē respondenti plāno strādāt Latvijā, saistīā ar apgūstamo specialitāti. 

Galvenais iemesls, kas noteicis izvēli studēt šajā programmā, ir interese par jauno 
mediju mākslu, un pārliecība, ka studējošie grib kļūt par jauno mediju māksliniekiem. 

 Otrs svarīgākais iemesls ir – budžeta vietas. Šajā programmā studējošie visi ir 
budžeta studenti, kas norāda, ka vairāk darbs jāveltī programmas popularizēšanai, lai 
piesaistītu arī maksas studentus.  
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Akadēmiskās maģistra studiju programmas  

 “ Jauno mediju māksla” att īstības plāns no 2015.- 2016.gadam 

 

N. 
p. k. 

Konstatētās problēmas Veicamie uzdevumi Atbildīgais par izpildi Izpildes apliecinājums/ 
novērt ējums 

1. 
 

Studiju programmas satura 
īstenošanas pilnveide 
 

Apsvērt iespējas studiju kursu/moduļu 
sasaistei ar profesionālā maģistra studiju 
programmā “M āksla” īstenojamiem studiju 
kursiem atbilstoši nozares aktualitātēm 
 

Programmas direktors  
 

Studiju plānā paredzētā satura 
īstenošanas pilnveide 
2015./2016.st.gadam  
 

2. Sabalansēts pamatdarbā 
strādājošo mācībspēku un 
pieaicināto docētāju īpatsvars 
studiju procesa īstenošanā  

Izanalizēt un apsvērt iespēju līdzsvarota 
studiju procesa īstenošanā iesaistīto 
docētāju saraksta izveidē 

Programmas direktors  
 

 

3. 
 

Līdzsvarota studiju procesa 
norise 

Nodrošināt līdzsvarotu studiju procesa 
norisi pieejamu Lais.lv, LiepU mājas 
lapā 

Programmas direktors  
 

Studiju procesa norises iekļaušana 
vienotā lais.lv sistēmā 
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5. Profesionālās maģistra studiju programmas  „M ĀKSLA“ (Kods 47 211) 
raksturojums 

Papildinājumi par 2013./2014.studiju gadu  

6. Prasības, uzsākot studiju programmu  

Uzņemšanas nosacījumi profesionālā maģistra studiju programmā „M āksla”:  

Studiju programma 

 
Studiju 
ilgums 

 
Studiju 
programm
as apjoms 

Iegūstamais 
grāds un/vai 
kvalifikācija  

Uzņemšanas 
nosacījumi 

 
Uzņemšanas 
prasības  
 

 
Māksla  
(kods 47211), 
 
Akreditēta 2008. gada 
19. novembrī – 2014. 
gada 31. decembrim 
(izvērtējums veikts 
2011. gada 27. 
novembrī 

Pilna 
laika 
studijas –  
1 gads 6 
mēneši,  
2 gadi 
(nepilna 
laika 
studijas)  

 
 
60 KRP 

Profesionālais 
maģistra grāds 
mākslā  

Augstākā 
profesionālā 
izglītība 
mākslas 
jomā vai 
bakalaura 
grāds 
mākslā 

Pamatprasības: 
radošās darbības 
pārskats,  
portfolio 
vizuālajā mākslā 
 

 
• Personām, kuru bakalaura vai diplomdarba vērtējums ir 9 vai 10 balles ir tiesības 

pieteikties maģistra studijām programmā „M āksla” uz iegūtā vērtējuma pamata. 
Liepājas Universitāte iesniedza Studiju akreditācijas komisijai vēstuli lūdzot atļaut 
izdarīt izmaiņas profesionālā maģistra studiju programm ā „M āksla” sadaļā 
Uzņemšanas prasības un konkursa kritēriji:  

papildināt uzņemšanas prasības, atļaujot uzņemt minētajā studiju programmā 
personas, kuras ieguvušas vizuālās mākslas skolotāja kvalifikāciju. Studiju akreditācijas 
komisija lūgumu atbalstīja. 

Izmaiņas bija nepieciešamas, sakarā ar to, ka reflektanti, kuri ieguvuši vizuālās 
mākslas skolotāja kvalifikāciju bakalaura līmeņa studijās, uzņemšanas procesā izrādīja 
interesi turpināt studijas profesionālā maģistra studiju programmā „M āksla”. Līdz ar to 
šādas izmaiņas rada lielākas izvēles iespējas reflektantiem studiju turpināšanai maģistra 
līmeņa studijās. 

 
7. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, 
tālmācības metožu izmantošana)  

Studiju programmas apguve notiek individuālu un grupas konsultāciju veidā, 
lekcijās, semināros, projektu izveidē un to prezentācijā, izstrādājot patstāvīgos darbus, 
apliecinot savu māksliniecisko jaunradi un iemaņas pētniecībā.  

Tiek organizētas izstādes, prakses un ekskursijas. Piemēram: 
 2013.g. jūlij ā, augustā 2.kursa studente A. Matisone iekārtoja personālizstādi 

“trallallā” Liepājas Olimpiskā centra 3. stāva bibliotēkā “Varavīksne”; 
 2013.g. 1.kursa studente I. Pastare iekārtoja personālizstādi "Sava prieka gleznu 

izstāde” Ventspilī.  
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2013.gada oktobrī, novembrī tika iekārtota studējošo kopizstāde „Piemares ļaudis” 
Liepājas Zinātniskajā bibliotēkā.  

Saņemtie apbalvojumi:  
A. Matisone (2.k.) ieguva Liepājas Kultūras pārvaldes balvu tradicionālās Liepājas 

un apkaimes mākslinieku rudens kopizstādē "Māksla@Liepāja” par profesionālu 
mākslinieciski radošu sniegumu. 

Profesors, mākslinieks, programmas direktors A. Kļaviņš (2013.) saņēma 
apbalvojumu „Gada Balva zinātnē” par mūža ieguldījumu Liepājas mākslas pētniecībā.  

 
8. Vērt ēšanas sistēma (izglītības kritēriji un v ērt ēšanas metodes studiju rezultātu 

sasniegšanai un novērt ēšanai, pārbaudes formas un kārt ība) 
 

Maģistra studiju noslēguma posmā reizi mēnesī tika uzsākta iecerēto maģistra darbu 
prezentācija, kuros iesaistās maģistra darbu vadītāji, jaunāko kursu maģistranti. 
2013./2014.studiju gadā rudens semestra vidējais vērt ējums sastādīja – 8,70 

12. Informācija par studējošajiem: 

12.1. studējošo skaits (pilna laika studijas) 
 

                         Imatrikulēti Eksmatrikulēti 

Nosaukums 2011. 2012. 2013. Kopā 2011. 2012. 2013. Kopā 

Māksla 7 6 5 18 0 2 0 2 

 
12.2. pirmajā studiju gadā imatrikul ēto studējošo skaits 

Pirmajā studiju gadā tika imatrikulēti 5 studenti. 
 

12.3. absolventu (ja tādi ir) skaits 
2014. gadā studiju programmā bija 5 absolventi.  
 

18. Studējošo aptaujas un to analīze 
LiepU katra studiju gada noslēgumā tiek veiktas centralizētas studējošo aptaujas par 
apmierinātību ar studiju programmu. Aptaujas rezultātā tika iegūtas šādas atbildes: 

•  Studēt Liepājas Universitātē ietekmēja iespējas studēt izvēlētajā studiju 
programmā; 

• Studēju, lai iegūtu jaunas zināšanas; 
• Studiju programmas izvēli noteica draugu ieteikumi; 
• Izvēlētā studiju programma pilnīgi un daļēji apmierina; 
• Studiju programmas stiprās puses:  dažu lektoru ieinteresētība studentu 

izglītošanā, praktiskā daļa – stājgrafika / fotomāksla, daudzpusīgi pasniedzēji; 
• Studiju programmas vājās puses, trūkumi: ieviest vairāk lekciju, praktiskos 

darbus veikt universitātē; 
• Studiju procesa nodrošinājums ar literatūru un metodiskajiem materiāliem 

respondentus pamatā apmierina; 
• Līdz šim nav bijis/-uši studiju kurss/-i, kuri neatbilst programmai; 
• Patstāvīgie darbi tiek izstrādāti vairākas reizes nedēļā vai reizi nedēļā mājās; 
• Patstāvīgā darba uzdevumi pamatā vērtēti kā konkrēti, tiek vērtēti, tiek ņemti vērā 

kursa pārbaudījumā; 



51 

• Darbinieku attieksme pret studentiem dažādās LiepU struktūrvienībās tiek vērtēta 
kā ļoti laba un laba; Nav atbilžu par darbinieku attieksmi: Sabiedrisko attiecību 
daļā, Ārzemju sakaru daļā, Datorklasēs/LiepU ITS kopēšanas/ printēšanas 
pakalpojumu saņemšanu; 

• Izmantot LiepU piedāvātās apmaiņas studiju iespējas ārzemēs plāno viena 
maģistrante, pārējie respondenti neplāno; 

• LiepU piedāvātās prakses iespējas ārzemēs plāno viena maģistrante; 
• Visbiežāk neizmanto LiepU piedāvātās apmaiņas iespējas studēt un prakses iespējas 
ārzemēs: nav studiju programmai atbilstoša piedāvājuma, kavē nepieciešamība 
strādāt, traucē ģimenes apstākļi, nav atbilstošu svešvalodu zināšanu; 

• Informācijas kvalitāte par programmas saturu un apjomu tiek vērtēta kā laba, bet 
respondenta atbilde ir, ka slikta; par pārbaudījumu kārtošanu un to veidiem kā laba, 
izmaiņām nodarbību sarakstā kā laba; nodarbības studējošie ir apmeklējuši no 75%-
100%; 

• Respondentu sekmes ir teicamas un labas; 
• Paralēli studijām respondenti pamatā strādā ar specialitāti saistītā jomā, taču daļa 

nestrādā ar specialitāti saistītā jomā; 
• Studējošie strādā, lai segtu ikdienas tēriņus, lai uzlabotu savas dzīves kvalitāti, lai 

iegūtu pieredzi darba tirgū; 
• Nākotnē tiek plānots strādāt Latvijā, saistībā ar apgūstamo specialitāti.  

 
19. Absolventu (ja tādi ir) aptaujas un to analīze 

Studiju programmas absolventi, kuri piedalījās aptaujā, strādā par: dizaineri, 
mākslinieci/žurnālisti, projektu vadītāju, grafisko dizaineri, fotogrāfu. 

Studiju programmas absolventi studiju programmas uzlabošanai iesaka: vairāk 
praktiskās nodarbības uz vietas universitātē, vairāk mārketinga.  

Atsevišķi izteikumi par studiju programmu:  
• man patika studiju process; 
•  ir jāsaprot, ka studēšana nozīmē ļoti daudz papildus darba no savas puses; 
•  neviens manā vietā neko nedarīs, tikai var dalīties ar savu pieredzi; 
•  darba metodes, kas ļauj izpausties; 
•  atsevišķos mācību priekšmetos pietrūka praktisko un risinājumu piemēri.  

Studiju programmas absolvente Agija Kupše, pašnodarbināta SPA procedūru 
meistare, arhitekte-tehniķe, interjera dizainere par studiju programmu izsakās šādi: 
„Atceroties mācību laiku maģistratūrā, jāsaka, ka tas bija viens īss, neaizmirstami skaists 
posms manā izaugsmē. Pateicoties programmas struktūrai un lielai atsaucībai no 
pasniedzēju puses, tika sekmēta mana mākslinieciskā jaunrade un pētnieciskās darbības 
attīstība, kas būtiski cēla kvalitāti manai visai turpmākai radošai darbībai. Studiju laikā 
padziļināju un nostiprināju savu izpratni par mākslas vērtību, kas ļauj kritiski izvērtēt jeb 
kuru parādību, kas tiek nosaukta par „mākslu”. Ļoti patika lekcijas un praktiskie darbi, un 
iespējas apgūt jaunas tehnikas.”  

Absolventi norāda, ka studijas programmā devušas iedvesmu un ticību turpmākai 
profesionālai darbībai mākslas jomā, ieceres turpmākām studijām doktora līmeņa studiju 
programmās, iesaistīties daudzveidīgās mākslas aktivitātēs, realizēt ar mākslu saistītus 
projektus, mākslas biedrību izveidei, piemēram, absolvente G. Krastiņa ir nodibinājusi 
mākslas veicināšanas biedrību „IMPASTO”.  
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21. Secinājumi 
1. Īstenot pētniecībā un mākslā balstītu, vienotu un pēctecīgu cikla – bakalaura, 

maģistra studiju programmu attīstības modeli.  
2. Izpētīt starptautisko pieredzi maģistra studiju programmu īstenošanā un izpētīt 

esošās studiju programmas pilnveides, paplašināšanas vai transformēšanas iespējas, 
atbilstoši mākslas nozares aktualitātēm.  

3. Veicināt mākslas integrāciju sabiedrībā Latvijā un ārvalstīs, aktivizējot docētāju 
mākslinieciski radošo darbību, docētāju un studējošo sadarbību mākslinieciskās 
darbības popularizēšanā, sadarbību ar citām augstskolām Latvijā un ārvalstīs, 
mākslas institūcijām, biedrībām un citu nozaru speciālistiem.  

4. Pilnveidot materiāli tehnisko darbnīcu nodrošinājumu, bibliotēkas fondu 
papildināšanu.  
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Maģistra studiju programmas „M āksla” att īstības plāns 2015.-2016. gadam 

N. 
p. k. 

Konstatētās problēmas Veicamie uzdevumi Atbildīgais par izpildi Izpildes apliecinājums/ novērtējums 

1. Studiju programmas attīstība 
un studiju darba organizācijas 
pilnveide 

Studiju programmas „Māksla” studiju 
kursu mērķu un uzdevumu, satura 
sistemātiska analīze 
  Apsvērt iespējas studiju kursu/moduļu 
sasaistei ar akadēmiskā maģistra studiju 
programmā “Jauno mediju māksla” 
īstenojamiem studiju kursiem atbilstoši 
nozares aktualitātēm 
 

Humanitāro un mākslas 
zinātņu fakultātes 
DomeStudiju 
programmas direktors 

Humanitāro un mākslas zinātņu 
fakultātes Domes lēmumi 
 

2.   Ārzemju studiju iespējas 
 
 

Sadarbībā ar Ārzemju sakaru daļu veicināt 
studiju programmas „Māksla” maģistrantu 
piedalīšanos izsludinātajos konkursos uz 
studijām ārzemēs 

Ārējo sakaru vadība Maģistrantu līdzdalība konkursos. 
Studijas ārzemēs. 

3. Mācībspēku radošā un 
zinātniski pētnieciskā darbība  

Veidot sadarbību ar Latvijas un ārvalstu 
augstskolu radniecīgām studiju 
programmām studentiem un pasniedzējiem; 

Studiju  
programmas direktors; 
Docētāji 

Iesaistīšanās zinātniski pētnieciskajā 
un radošajā darbībā; 
 

4. Studiju darbu fondu veidošana 
 

Veiksmīgāko mācību darbu atlase  Programmas direktors Izveidoti un papildināti mākslas 
darbu fondi 

5. Izstāžu organizācijas pilnveide Studējošo iesaistīšana izstāžu darbība Programmas direktors Izvērsta izstāžu, semināru un 
konferenču darbība 

6. Materiāli tehniskās bāzes 
papildināšana un atjaunošana 

Iespēju robežās pilnveidot materiāli 
tehnisko aprīkojumu 
Iespēju robežās papildināt bibliotēku ar 
krājumiem/izdevumiem  mākslas nozarē 

Saimniecības padome 
Programmas direktors 

Papildināta materiāli tehniskā bāze; 
Papildināts bibliotēkas grāmatu 
klāsts 
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Doktora studiju programmas  

„Jauno Mediju M āksla”  

(kods: 51 213, licencēta 2012. gada 16.februārī – 2015. gada 16. februārim)  

raksturojums 
 

1.  Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 
 
Studiju programmas mērķis 

Īstenot kvalitatīvi augstvērtīgu un novatorisku akadēmiskā doktora studiju 
programmu humanitāro zinātņu mākslas nozarē, apakšnozarē – jauno mediju māksla, kas 
nodrošinātu iespēju atbilstoši kvalificētiem doktora studiju kandidātiem nodarboties ar 
oriģinālu un neatkarīgu pētniecību – jaunu zināšanu radīšanu – jauno mediju mākslā un 
inovācijas tehnoloģiju radošā izmantošanā, un kurai ir ietekme uz kultūru, ekonomiku, 
politiku un sociālo sfēru gan Latvijā, gan ārpus tās. 
Studiju programmas uzdevumi 

1. Nodrošināt daudzpusīgu, starpdisciplināru akadēmisko izglītību, organizējot 
mērķtiecīgu un kvalitatīvu studiju procesu, kurā tiek izmantotas modernas 
pieejas. 

2.  Nostiprināt izpratni par mākslas pētniecību kā jaunu pieeju, kura gan 
ontoloģiski, gan epistemoloģiski un metodoloģiski ir balstīta mākslas radīšanas 
praksē, un kurā notiek pastiprināta attiecību tuvināšanās – starp teoriju un 
praksi, radīšanas procesu un zināšanām, darīšanu un domāšanu, rīcību un tās 
refleksijām. 

3. Sekmēt jaunu, progresīvu teoriju un kritiskas analīzes attīstību jauno mediju 
mākslas jomā, kā arī jaunu mākslas formu un mākslas darbu rašanos, kas 
balstoties mākslas pētniecības pieejā un integrējot citas zinātņu nozares, rada 
(iepriekšminētās) jaunās zināšanas. 

4.  Attīstīt jauno mediju mākslas pētniecībai atbilstošu radošu vidi, kurā tiek 
atbalstīts studentu radošais potenciāls inovatīvu ideju izstrādē, iegūtas prasmes 
jauno mediju mākslas tehniku un producēšanas instrumentu izmantošanā (vai to 
radīšanā), regulāri uzlabota studiju materiālā un tehniskā bāze, kā arī sekmēta 
sadarbība ar citām institūcijām un citām nozarēm. 

5. Sniegt studentiem nepieciešamo atbalstu zināšanu un prasmju papildināšanā un 
pētniecībā, piesaistīt studiju programmai un pētniecībai atbilstošus 
profesionāļus un veicināt LiepU mācībspēku profesionālo pilnveidi. 

6. Sniegt ieguldījumu radošās ekonomikas nozares attīstībā, nodrošinot studentiem 
iespējas līdzās kultūras projektu vadības prasmei un pieredzei apgūt 
uzņēmējdarbības zināšanas. 

7.  Nodrošināt studentiem daudzpusīgas iespējas līdzdarboties partneraugstskolu 
un partnerorganizāciju sadarbības tīklā un projektos, sekmēt mākslas 
pētniecības projektu starptautisku atpazīstamību, kā arī sekmēt progresīvo jauno 
mediju mākslas tehnoloģiju izmantojumu plašākos kontekstos. 

 
2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

 
Doktorantūras studiju rezultātā studenti iegūst akadēmisko grādu – humanitāro 

zinātņu doktora grādu mākslā.  
Doktora grāds tiek piešķirts studentiem, kas ieguvuši atbilstošas intelektuālās, 

profesionālās, akadēmiskās un praktiskās zināšanas, un sekmīgi pabeiguši savu patstāvīgo 
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un oriģinālo (jauno mediju mākslas) pētījumu, kurā teorija un metodoloģiskā meistarība ir 
integrēta mērķtiecīgi izstrādātā promocijas darbā (disertācijā). 

 
Promocijas darbu tēmas: 
 
2013.gads  

• Kristaps Grundšteins. „Ūdens un ledus lietošana vides dizaina objekta izstrādē”. 
Promocijas darba vadītāji Skulte I. un Heils K.  

• Jānis Garančs. „Imers īvās vides "hibrīdo notikumu" uzvedumiem ar 
pašpielāgojošām multimediju saskartnēm to dalībniekiem”.  
Promocijas darba vadītāja Šmite R.  
 
 
2014.gads  
Anna Trapenciere. "Intimit āte pieredze fiziskā telpā, izmantojot digitālus 

taustāmības līdzekļus"   
Zinātniskie vadītāji: Dr.sc.soc. rasa Šmite, PhD Christopher Hales. 
Signe Pucena. "Kult ūras mantojuma un laikmetīgās kultūras procesu 

mijiedarb ība transdisciplinārās mākslas praksēs. Starpnozaru mākslas grupas 
SERDE gadījums."   

Zinātniskā vadītāja: dr.philol. lva Skulte. 
 

 
3. Studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to 

apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, 
ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, 
īstenošanas plānojums) 

 
Programmu raksturo neatkarīgi veikts pētījums un studijas. Lai veicinātu 

mijiedarbību starp doktorantiem, akadēmiskā gada laikā visiem doktorantiem tiek plānotas 
trīs studiju sesijas (4. tabula): oktobrī (rudens simpozijs), februārī (ziemas simpozijs) un 
jūnijā (vasaras simpozijs). 

Šajos simpozijos notiek semināru sesijas: gan “viens pret vienu” atbalsts, gan 
savstarpēja ideju un tēmu apmaiņa, kā arī kolokviju un semināru kopa, kas veidota, ņemot 
vērā katra studenta vajadzības. 

Laikā starp simpozijiem studijas tiek sekmētas ar tiešsaistē vadāmu mācību vidi un / 
vai ārpus universitātes esošām konsultāciju un projektu izstrādes vietām (piemēram, 
radošās industrijas vietām, NVO, valdības institūcijām, slimnīcām, laboratorijām). 
Pētījumi, kas tiek veikti sadarbībā ar ārējām institūcijām (piemēram, NVO, radošās 
industrijas, pētniecības un augstākās izglītības institūcijas, tīkla kopienas utt.), tiek 
apspriesti individuāli ar zinātniskā darba vadības grupas palīdzību un tos koordinē 
administratīvā grupa. Šie sadarbības pētījumi atbilst programmas filozofijai un tās 
īstenošanas kontekstam. 

Doktorantūras programma (līdzīgi kā JMM bakalauru un maģistra programmas) tiek 
īstenota moduļu sistēmā. Atšķir ībā no bakalaura un maģistra programmām, pamatpriekšmeti 
(teorijas, metodoloģijas u.tml.) tiek apgūti nevis iknedēļas lekcijās, bet gan periodiskos intensīvos 
simpozijos, kas notiek vienas nedēļas garumā, trīs reizes gadā. Šajā doktorantūras simpoziju 
nedēļā attiecīgie pasniedzēji lasa lekcijas par saviem priekšmetiem, kā arī notiek kopīgas diskusijas 
saistībā ar attiecīgajiem priekšmetiem un doktorantu darbu tēmām. Starpsimpoziju laikā doktoranti 
izpilda priekšmetu pasniedzēju uzdotos uzdevumus un gatavojas nākamajam simpozijam.  
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Šobrīd sekmīgi ir noticis jau pirmais doktorantu simpozijs – 2013. gada jūnijā, otrais -  no 
2013. gada 4. līdz 8. novembrim. Visi pirmā gada semināri galvenokārt veltīti jauno mediju 
mākslas teorijai un mākslas pētījumu metodoloģijai. 

 Katrs studiju gads noslēdzas ar ikgadēju progresa pārskatu (IPP), kas veiksmīgi 
jānokārto, lai nodrošinātu progresa norisi un pāreju nākamajā studiju gadā. Lai nokārtotu 
IPP, ekspertu komisijai un citiem doktorantiem zinātniskā projekta izstrādes seminārā 
jāprezentē izstrādes stadijā esošais mākslinieciskais pētījums.  
 Pirmā doktorantūras gada beigās studentiem jānokārto mākslinieciskā pētījuma 
progresa novērtējums; trešā doktorantūras gada pirmajā daļā studentiem jānokārto progresa 
novērtējums apakšnozares specializācijā. 

Jauno mediju mākslas doktora studiju programmas tipveida plāns 
1. tabula 

Studiju 

gads 

OKT NOV DEC JAN FEB MARTS APR MAIJS JUN JUL AUG SEPT 

1.  Rudens simpozijs: 

ievads, piedāvājuma 

izstrāde 

 V  Ziemas 

simpozijs: 

Metodes un 

teorijas, 

piedāvājuma 

pabeigšana 

 V  Vasaras 

simpozijs: 

metodes un 

teorijas, 

doktorantūras 

gadījuma 

studijas 

  IPP 

(1. novērtējuma 

punkts) 

  

Pastāvīgs pētījums 

2.  Rudens simpozijs: 

metodes un teorijas, 

sadarbības prakses 

 V  Ziemas 

simpozijs: 

metodes un 

teorijas, studentu 

vadīts publisks 

forums  

(2. novērtējuma 

punkts) 

 V  Vasaras 

simpozijs: 

metodes un 

teorijas, projekta 

darbs 

  IPP  

(1. novērtējuma 

punkts) 

  

Patstāvīgs pētījums 

3.  Rudens simpozijs: 

metodes un teorijas, 

izteiksmes formas 

 V  Ziemas 

simpozijs: 

disertācijas 

iesniegšana, 

pedagoģis-kais 

darbs  

 V  Vasaras 

simpozijs: 

sagatavošanās 

aizstāvēšanai 

  IPP  

(4. novērtējuma 

punkts) 
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(3. novērtējuma 

punkts) 

  

Patstāvīgs pētījums 

 

1. DOKTORANTŪRAS GADS 
Rudens simpozijs.  
Ievads doktorantūras programmā: ievads pētniecības paradigmās; māksliniecisks 

pētījums – metodoloģija un pētniecības ētika; grāda iegūšanas kritēriji, 
oriģinalitātes iezīmes.  

 Uzdevums – doktorantūras piedāvājuma izstrāde. 
Ziemas simpozijs. 
 Progresa pārskats, doktorantūras piedāvājuma pabeigšana, metodoloģijas un metožu 

radošās darbnīcas, piemēram, kontekstualizēšana, refleksija. 
 Uzdevums – identificēt un izvērtēt 3 pabeigtus prakses vadītus disertācijas 
piemērus,  kas saistīti ar studenta pētījuma piedāvājumu. 

Vasaras simpozijs. 
 Progresa pārskats, doktorantūras gadījuma studiju prezentācija; metodoloģijas un 

metožu radošās darbnīcas, piemēram, projektu veidošana, pētniecības ētika utt. 
 Uzdevums – sagatavot ikgadējo progresa pārskatu (prezentācija/demonstrācija un 
 raksts). 

Pirmais ikgadējais progresa pārskats (IPP). Progresa pārskata dokumentācijas (PPD) 
iesniegšana, kurā ietverta izstrādēs procesā esošā darba prezentācija, konteksta 
izklāsts, pašnovērtējums, bibliogrāfija. 

 Uzdevums – sagatavošanās prezentācijai/demonstrācijai un kritiskai analīzei. 
 

2. DOKTORANTŪRAS GADS 
Rudens simpozijs. 
 Progresa pārskata dokumentācijas prezentācija un atsauksmes; metodoloģijas un 

metožu radošās darbnīcas, piemēram, novērtēšana un analīze, pētījuma vadīšana; 
prakses modeļi; organizatoriskās prasmes. 

 Uzdevums – uzsākt un organizēt studentu vadītu publisko forumu ziemas 
simpozijam. 

Ziemas simpozijs. 
 Studentu vadīta publiskā foruma norise, iespējas mācību programmas norisei (atbilstoši 

studenta vajadzībām), dažādu kritikas formu izskatīšana. 
 Uzdevums – publiska foruma refleksija un kritika. 

Vasaras simpozijs. 
 Pārskats un intensīva projekta darba izstrāde, iespējas mācību programmas norisei 

(atbilstoši studenta vajadzībām). 
 Uzdevums – ikgadējā progresa pārskata sagatavošana. 

Otrais ikgadējais progresa pārskats. Progresa pārskata dokumentācijas (PPD) 
iesniegšana, kurā ietverta izstrādēs procesā esošā darba prezentācija, konteksta 
izklāsts, pašnovērtējums, bibliogrāfija. 

 Uzdevums – sagatavošanās prezentācijai/demonstrācijai un kritiskai analīzei. 
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3. DOKTORANTŪRAS GADS 
Rudens simpozijs. 
 Progresa pārskata dokumentācijas prezentācija un atsauksmes. Prezentācijas formu un 

formātu izpēte (ieskaitot, piem., rakstīšanu, demonstrēšanu utt.) 
 Uzdevums – darba iesniegšanas plāns. 

Ziemas simpozijs. 
 Progresa pārskats – darba iesniegšanas plāns, doktora darba oriģinalitātes kritēriju 

izskatīšana. 
 Uzdevums – gala iesniegšanas pirmās formas sagatavošana. 

Vasaras simpozijs.  
Sagatavošanās iesniedzamās disertācijas viva voce (aizstāvēšanai). 

 Uzdevums – disertācijas iesniegšana. 
 

4.  Studiju kursu un studiju modu ļu (ja tādi ir) apraksti 
 

5. Studiju programmas organizācija 
 

Jauno mediju mākslas programmu koncepcija Liepājas Universitātes Humanitāro un 
mākslas zinātņu fakultātē tika izveidota, uzsākot un īstenojot akadēmisko bakalaura studiju 
programmu „Jauno mediju māksla” 2007. gadā (akreditēta uz 6 gadiem 30.06.2009.) un 
akadēmisko maģistrantūras programmu „Jauno mediju māksla (tīkla māksla, skaņu 
māksla)” 2010. gadā (Maģistra studiju programma „Jauno mediju māksla” (kods 45213) ir 
akreditēta 2012. gada 21. Jūnijā – 2014.gada 31.decembrim). Doktorantūras programma 
attīsta šo koncepciju augstākā pētniecības līmenī – doktora grāda iegūšanai. Jauno mediju 
mākslas studiju programmu kopums izstrādāts ar EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta 
projektu finansējumu, lai nodrošinātu pilna cikla izglītības programmu kopu jauno mediju 
mākslā, kas ir pirmā Latvijā. 
 Jauno mediju mākslas doktora studiju programmas struktūra attīsta augsta līmeņa 
teorētisko zināšanu paplašināšanu apvienojumā ar padziļinātu pētniecību, kas notiek tādās 
jauno mediju mākslas prakses jomās kā multimediālas performances, digitālo tīklu mediju 
un skaņu māksla, interaktīvās attīstošās spēles (piemēram, skolām, muzejiem), interaktīvā 
kino un video producēšana, virtuālās vides un vizualizācijas (piemēram, “kartēšana”, 
zinātnes atklājumu vai dažādu datu vizuālās interpretācijas), radošu tehnoloģiju un to 
pielietojumu izstrāde (piemēram, izmantošanai izglītībā, sociālajā sfērā), novatoriski 
starpdisciplinārie – mākslas, zinātnes un tehnoloģiju – projekti, “atvērtā koda” 
programmatūru un sociālo mediju platformu izstrāde, u.tml. Programma nodrošinās 
sadarbību starp dažādajiem minētajiem prakses laukiem. Doktorantiem pēc vajadzības tiks 
nodrošināta akadēmiska un profesionāla saskarsme ar vadošajiem pētniekiem atbilstošajās 
zināšanu jomās vai ar konkrētās prakses jomas pārstāvjiem. 
 Izstrādātā doktora studiju programma atbilst Liepājas Universitātes Jauno mediju 
mākslas attīstības stratēģijai. Programmas ieviešana īpaši sasaucas ar šādām nostādnēm: 

1) palielināsies (šajā jomā) studējošo skaits – sakarā ar to, ka tiks nodrošināts tāds 
programmu kopums, kas atbilst pašreizējām vietējām un starptautiskajām 
vajadzībām (t. sk. specifisku nozaru augsti kvalificētu augstākā akadēmiskā līmeņa 
mācībspēku piesaistīšana); 
2) palielināsies pieeju dažādība, un turpināsies elastīgas un atsaucīgas studiju 
struktūras un mācīšanās veidu attīstība – nodrošinot tāda veida struktūru, kurā 
studentiem tiek piedāvāta izvēles iespēja pašiem veidot savu programmu; 
3) tiks radīta transdisciplināra telpa pētniecībai, eksperimentiem, mācībām un 
zināšanu tālāknodošanai; 
4) tiks atļauta un veicināta starptautisku studentu uzņemšana, kuriem būs 
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nodrošinātas līdzvērtīgas studēšanas iespējas; 
5) tiks pilnveidots Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes programmu portfolio. 

 
 Šobrīd Jauno mediju mākslas programmā strādā gan pilnas, gan nepilnas slodzes 
akadēmiskais un administratīvais personāls, kā arī ir izveidots labs starptautisko 
pasniedzēju tīkls, kuri regulāri apmeklē Liepāju, lai pasniegtu pētniecības vadītas studijas. 

Līdzās studiju programmai darbojas arī Mākslas pētījumu laboratorija (MPLab), 
kas nodarbojas ar jauno mediju mākslas pētniecību un inovāciju un tādēļ ir unikāla Latvijā. 
Studiju programma tiks pilnībā integrēta MPLab nodrošinātajā pētniecības vidē.  

MPLab ir dibināta 2006. gadā kā Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas 
zinātņu fakultātes pētniecības struktūrvienība. MPLab galvenais mērķis ir veikt 
akadēmiskus pētījumus jauno mediju mākslas, kultūras un izglītības jomās, kā arī izveidot 
dinamisku, novatorisku un atsaucīgu vidi pētniecībai (caur mākslu) radošās ekonomikas 
kontekstā. 

MPLab uzdevums ir nodarboties ar vizuālās mākslas (prakses un teorijas), mediju 
mākslas un mākslas izglītības procesu pētniecību, realizējot nacionālus, starptautiskus un 
starpdisplinārus pētniecības projektus, kā arī popularizēt to rezultātus plašākai publikai 
dažādās formās: publikācijās, konferencēs, semināros, radošajās darbnīcās, izstādēs u. tml.  

Šobrīd MPLab jau veic bakalaura un maģistra līmeņa programmu studiju 
koordinēšanu, kas ietver vieslektoru, starptautisku akadēmisku konsultantu un akadēmiska 
sadarbības tīkla darbību. Sagaidāms, ka MPLab tikpat augstā līmenī nodrošinās arī 
doktorantūras studiju programmas koordinēšanu. 
 
6. Prasības, uzsākot studiju programmu 
Uzņemšanas nosacījumi 

Doktorantūras reflektanti ir: 
1) pretendenti ar maģistra grādu mākslā vai humanitāraj ās zinātnēs; 
2) pretendenti ar maģistra grādu kādā citā nozarē (socioloģija, komunikācijas 

un informācijas zinātne, datorzinātne, fizika), kam ir intereses radošajā pētniecībā un kas 
vēlas izstrādāt starpdisciplināru augsta līmeņa praksi saistībā ar jauno mediju mākslu; 

3) personas, kas jau profesionāli strādā jauno mediju mākslas jomā un var 
apliecināt maģistra programmas rezultātiem atbilstošu ekvivalentu pieredzi (t. i., atzīti 
praktiķi mediju mākslas, performanču mākslas, vizuālās mākslas, kino, foto, skulptūras, 
modes / tekstila dizaina, skaņas dizaina, animācijas un interneta dizaina jomā), ja viņi spēj 
sniegt apmierinošu rezultātu, pamatojoties uz Eksperimentālās apmācības novērtējuma 
(EAN) procesu. Šo novērtējumu veiks atbilstoši kvalificēta EAN ekspertu komisija 
iestājpārbaudījumu laikā. 

Sagaidāms, ka zināms daudzums reflektantu jau strādā atbilstošā nozarē vai ir 
uzsākuši atbilstošu profesionālās karjeras ceļu un var veikt pētījumu sadarbībā ar savu darba 
devēju (vai nozares partneri). Paredzams, ka daļa pretendentu uzsāks vai turpinās akadēmisko 
karjeru. 

Sākotnēji plānots neliels skaits doktorantu (3 – 5). Pakāpeniski tiks veidota 
pastāvīga doktorantūras kopiena un ar to saistīta pētniecības kultūra. 
 
Uzņemšanas prasības 
 

Doktorantūras pretendentiem jāiesniedz doktorantūras projekts, ko apspriež un 
10 punktu sistēmā novērtē uzņemšanas ekspertu komisija.  

Doktorantūras pretendentiem jānokārto iestājpārbaudījums profesionālajā angļu 
valodā. 
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7.Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, 
tālmācības metožu izmantošana) 

 
Jauno mediju mākslas doktorantūras programmas realizācijai nepieciešams izvērsts 

akadēmiskā un profesionālā tīkla modelis. Tas nozīmē, ka programmas komanda ietver 
Liepājas Universitātes darbiniekus: programmas direktoru un administratīvos darbiniekus, 
zinātniskos darba vadītājus ar starptautisku pieredzi, vietējos/reģionālos konsultantus, kuri 
visi strādā komandā gan klātienē, gan izmantojot saziņas līdzekļus, lai atbalstītu 
doktorantūras studentus no uzņemšanas līdz absolvēšanai. 
 Visu doktorantūras studiju projektu galvenais veiksmes faktors ir zinātnisko darbu 
vadības grupa. Katra studenta darbu pārrauga pieredzējušu zinātnisku un profesionālu 
darba vadītāju grupa. Šajā grupā ir trīs galvenās lomas: 

1) studiju programmas direktors – pieredzējis akadēmiskā personāla pārstāvis;  
2) zinātniskie darba vadītāji – katram doktorantam tiek apstiprināts viens zinātniskais 

darba vadītājs (izņēmuma gadījumā divi), kam ir pētniecības projekta priekšmetam 
atbilstošas kompetences; 

3) konsultanti – doktorantam var tikt apstiprināti viens vai vairāki konsultanti, kas ir 
eksperti atbilstošajā nozarē. Konsultanti pārsvarā ir saistīti ar programmas atbalsta 
tīkla radošajām industrijām un NVO. 

 
 Studiju programmas īstenošanu pamatā nodrošina LiepU Humanitāro un mākslas 
zinātņu fakultātes docētāji un tās Mākslas pētījumu laboratorija. Atsevišķu programmas 
daļu īstenošanā piedalās LiepU Vadībzinātņu institūta, Dabas un sociālo zinātņu fakultātes, 
Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes mācībspēki. Programmā pieaicināti Rīgas Stradiņa 
universitātes, Latvijas Mākslas akadēmijas profesori un docenti un LU pētniecisko institūtu 
darbinieki ar atbilstošu kvalifikāciju. 
 Katram doktorantam ir tiesības uz minimums piecām oficiālām konsultācijām gadā 
(kad iespējams, iesaistot visu zinātnisko darba vadības grupu). Par papildus konsultācijām 
var vienoties students un darba vadītāji. Konsultācijas tiek dokumentētas un veido daļu no 
novērtējuma procesa.  
 Doktorantūras programmas rokasgrāmata būs pieejama visiem doktorantiem, 
uzsākot studijas.  
 Informatīvie, metodiskie un cita veida materiāli būs pieejami drukātā veidā un 
tiešsaistē, bet tie tiks veidoti arī citos nepieciešamajos formātos atbilstoši doktorantu 
pētniecības specifikai. 
 
2013./2014. Studiju gadā doktoranti iesaistījās konferencēs un festivālos:  
Grundšteins, K. Dalība “iWeek2013” starptautiskā mediju mākslas konferencē ar 
priekšlasījumu “Exploring the Materiality of a Water in Art Research (Pētot ūdens 
materialitāti mākslas pētniecībā)”, novembris, Liepāja. 
Garančs, J. Uzstāšanās ar prezentāciju festivāla “Māksla+Komunikācija 2014” 
starptautiskās zinātniskās konferences “Atjaunojamā nākotne” Liepājas sadaļā “M āksla kā 
pētniecība”.  
 
Pētniecības un pētniecības popularizēšanas sadarbībā tika iesaistītas vairākas 
partnerinstit ūcijas:  
Grundšteins, K. Vieslekcijas un radošo darbnīcu vadīšana Groningenas Universitātes 
Popkultūras akadēmijā Lēvārdenē (2014); 
Grundšteins, K. Somijas biomākslas rezidence Kilpisjarvi meteoroloģisko novērojumu 
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stacijā promocijas darba pilnveides nolūkos (2014); 
Grundšteins, K. Radošās darbnīcas “True Scientists Hangout” vadīšana Ungārijā 
Island CQ ietvaros kopā ar Annu Trapencieri (2013) 

 
 

8. Vērt ēšanas sistēma (izglītības kritēriji un v ērt ēšanas metodes studiju 
rezultātu sasniegšanai un novērt ēšanai, pārbaudes formas un kārt ība) 

 
Novērtējums tiek veikts saskaņā ar Liepājas Universitātes novērtējuma politiku. 
 Tiek vērtēti katra doktoranta studiju programmas mācību rezultāti, ievērojot apgūtā 
mācību plāna iespējas. 
 Saskaņā ar valsts augstākās izglītības programmu vadlīnijām galvenie novērtējuma 
stratēģiju principi ietver: 

1) novērtējuma saistību principu – lai turpinātu studijas, studentam jāiegūst pozitīvs 
(apmierinošs) novērtējums eksāmenos, testos, izstādēs, prezentācijās; 

2) dažādības principu – mācību novērtējumā programmā tiek lietoti dažādi novērtējuma 
veidi un modeļi; novērtējuma platformas ir progresa pārskati un praktiska 
pētniecības darba progresa prezentācijas; 

3) atbilstības principu – studentiem ir iespēja parādīt savas analītiskās, radošās un 
pētnieciskās spējas, apgūtās zināšanas un prasmes izdarīt pētījuma secinājumus. 

Programmā ir šādi novērtējuma posmi: 
1. ikgadējais progresa pārskats 1. un 2. gada beigās; 
2. darba izstrādes procesā prezentācija publiskā forumā 2. gada ziemas simpozijā; 
3. disertācijas (darba) iesniegšanas plāna progresa pārskats 3. gada ziemas simpozijā; 
gala disertācijas iesniegšana. 

 Katra studiju gada beigās doktorantiem sekmīgi jānokārto ikgadējais progresa 
pārskats, parādot, ka viņu pētniecības projekts ir dzīvotspējīgs, tas ir attīstīts un tiek 
atbilstoši plānots, tam ir izstrādāts reāls (optimāls) laika plāns tā īstenošanai un pabeigšanai 
atbilstoši kritērijiem un citām prasībām, ko izteikusi ekspertu komisija. 
 Studentam jāiesniedz progresa pārskata dokumentācija katram ikgadējam progresa 
pārskatam, nodrošinot sasniegumu pierādījumus un nākotnes plānu. 
 Iesniegtajam darbam jāatbilst novērtējuma kritērijiem, lai apstiprinātu kredītpunktu 
ieguvi.  
 Novērtējuma grupas (ekspertu komisijas) var tikt izveidotas saskaņā ar katra 
novērtējuma komponenta specifisko saturu un prasībām. 
 Novērtējums ietver atsauksmes un rekomendācijas katram doktorantam. 
 Lai sekmīgi pabeigtu studijas, doktorantiem jāiesniedz vērtēšanai izstrādāts darbs 
un jāveic pēdējie labojumi, ja prasīti, pirms tā virzīšanas aizstāvēšanas procedūrai. 
 Studiju plānu un programmas novērtējuma saturu apakšnozarē apstiprina doktora 
studiju direktors, kā arī ekspertu komisija. 
 
1.studiju gada doktorantu darba vērt ējums:  
 

Jānis Garančs. „Imers īvās vides "hibrīdo notikumu" uzvedumiem ar 
pašpielāgojošām multimediju saskartnēm to dalībniekiem”.  
Promocijas darba izstrādes kontekstā ir iestrādes šādos aspektos: 

• Darba saturs (nodaļu tēmas, fokuss, utt.) 
• Uzmetumi nodaļām; 
• Teorija (vēsturiskais un laikmetīgais konteksts – skice); 
• Metodoloģija (kvalitatīvo un kvantitatīvo metožu uzskaitījums); 
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• Radoša darba ideja (apraksts un ilustrācijas vizuālā formā. 
 
Akadēmiskais darbs:  

• Vadīts lekciju kurss: 3D Interaktīvajiem medijiem (Jauno mediju māksla – 
bakalaura studiju programmā); 

• Vieslekcijas darbnīca: Interaktīvais 3D-Somijas mākslas akadēmija, Helsinkos. 
 
Kristaps Grundšteins. „Ūdens un ledus lietošana vides dizaina objekta 
izstrādē”. Promocijas darba vadītāji Skulte I. un Heils K. 

Promocijas darba izstrāde: Ir izpētīts promocijas darba praktiskais konteksts 
– promocijas darbam līdzīgi un ar tēmu saistīti piemēri.  

• Ir izpētīta daļa no pieejamiem rakstiem zinātniskajās datu bāzēs. 
•  Ir definēts praktiskā darba attīstības virziens un praktiskie jautājumi saistībā ar 

materiāla izmantošanu eksperimentos. 
•  Ir uzsākta darba praktiskās daļas izsrāde un tās apraksts, kas iekļaujams promocijas 

darbā. 
•  Ir uzsākta literatūras analīze un aprakstīšana. 
•  Ir veiktas regulāras supervīzijas ar zinānātniskajiem vadītājiem un dalība divos 

starptautiskos doktorantūras kolokvijos. 
•  Papildus ir notikusi stažēšanās Somijas Biomākslas rezidencē Kilpisjarvi 

meteoroloģisko novērojumu stacijā 2014.gada janvārī.  
 Akadēmiskais darbs:  

• Fotogrāfija (Jauno mediju māksla – bakalaura studiju programmā); 
• Bakalaura darbu vadīšana (Jauno mediju māksla – bakalaura studiju programmā 2 

studenti); 
• Dizaina modulis ((Jauno mediju māksla – bakalaura studiju programmā); 
• 2 nedēļu radošās darbnīcas vadīšana Starptautiskā mākslas universitāšu sadarbības 

projektā Island CQ Ungārijā.  
K. Grundšteina promocijas darba vadītāja R. Šmite kopš 2013.gada 

7.decembra savu iesaisti promocijas darba vadīšanā pārtrauca ģimenes apstākļu dēļ. 
 Līdz ar to vērtējumu par J. Garanča un K. Grundšteina darbību doktora 

studijās ir sagatavojusi doktora studiju programmas pienākumu izpildītāja I. Skulte:  
 
Doktoranti ir apmeklējuši teorētiskos studiju kursus, attīstījuši, prezentējuši un 

uzlabojuši mākslinieciski pētnieciskā darba koncepciju.  
Veikts darbs pie teorētiskās pieejas izstrādes, veiktas iestrādes iespējamai 

sadarbībai ar ar partneru – ārvalstu zinātniski pētnieciskiem centriem un institūtiem – 
mākslinieciskās pētniecības darbu izstrādē, tā arī robežlīniju jomās: 

•  J. Garančs - datu vizualizācija, skatuves mākslas žanri, multimediju tehnoloģijas, 
•  K. Grundšteins - vides zinātne, materiālzinātne u.c. 

 Gūts parskats par nozīmīgākajiem zinātniskajiem laikrakstiem, konferencēm un 
mākslas forumiem attiecīgajā nozarē. Ir veikts darbs pie praktiskās daļas realizācijas, 
izstrādājot, veidojot skices eksperimentiem.   

Līdzās studiju darbam doktorantūrā ir pasniegti vairāki kursi Latvijā un ārzemēs 
 (I. Skulte). 
 

 Pārskats par semestra darba rezultātiem 
 
Signe Pucena. "Kultūras mantojuma un laikmetīgās kultūras procesu mijiedarbība 
transdisciplinārās mākslas praksēs. Starpnozaru mākslas grupas SERDE gadījums."  
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Zinātniskā vadītāja: dr.philol. lva Skulte. 
Promocijas darba izstrādes process novērtēts teicami. Semestra laikā veikts darbs 

pie promocijas darba teorētiskās daļas struktūras izveides un mākslinieciskā projekta 
izstrāde. Doktorantes dars novērtēts kā mērķtiecīgs, regulāra konsultēšanās ar promocijas 
dara vadītāju. Kopumā aatīstīts pamats praktiskai daļāi un pilnveidota darba koncepcija.  

 
Anna Trapenciere. "Intimit āte pieredze fiziskā telpā, izmantojot digitālus 
taustāmības līdzekļus"   
Zinātniskā vadītāja: Dr.sc.soc. Rasa Šmite 

Semestra gaitā 1.studiju gada doktorante „Metodoloģijas un teorijas” ietvaros 
promocijas darba kontekstā ir pētījusi šadus aspektus: Pētījuma zināšanu lauku ( fields of 
knowledge) apzināšana un definēšana; Plānotās metodoloģijas izstrāde; Konteksta un 
bibliogrāfijas apskats; Pētījuma laika grafika izstrāde; Disertācijas satura rādītāja izstrāde; 
Supervīzijas formas aizpildīšana; Ētikas formas aizpildīšana.  

 
9.  Studiju programmas izmaksas 
Finansējums no valsts budžeta līdzekļiem un izmaksas vienai studiju vietai doktora 

studiju programmā „Jauno mediju māksla” 2012. gadā (prognoze): 
 Bāzes izmaksas vienai studiju vietai gadā: Ls 937,09 (saskaņā ar 2011. gada 
rādītājiem); 
 koeficients izglītības tematiskā jomā „Mūzikas, horeogrāfijas; Audiovizuālās 
mediju mākslas, dizaina” jomā: 3,29062461(saskaņā ar 2011. gada rādītājiem); 
 izglītības līmeņa koeficients: 3,0. 
 Studiju programmas finansējums vienai studiju vietai no valsts budžeta līdzekļiem 
gadā: LVL 9 260,33, t.sk.:   
 1) atalgojumam LVL 6 198,75, 

2) darba devēja VSAOI (24,09%) LVL 1 493,28, 
3) kultūrai, sportam un dienesta viesnīcas izmaksu segšanai LVL 9,50, 
4) pārējiem izdevumiem LVL 1 558,80. 

 
10. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai 
profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un 
citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 

Novērtēta programmas atbilstība Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības 
likumam”, „Augstskolu likumam”, kā arī Augstākās izglītības padomes lēmumam Nr. 62 
(18.06.1999.) “Noteikumi par doktorantūras studiju programmu izveidi un realizēšanu”. 

„Zinātniskās darbības likuma” 11. panta „Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas 
kārtība” 2. daļa nosaka vispārīgās prasības, kas izvirzāmas promocijas darbam un tā 
autoram: 

•  doktora grāda pretendents spēj patstāvīgi veikt oriģinālu zinātnisku pētījumu; 
•  ir apguvis pētījumu veikšanas metodoloģiju un darbam specialitātē 

nepieciešamās metodes; 
•  spēj patstāvīgi analizēt iegūtos rezultātus un izdarīt tiem atbilstošus 

secinājumus. 
 LiepU doktora studiju programmas „Jauno mediju māksla” studiju saturs, studiju 

organizācija un studijām nepieciešamie intelektuālie un materiālie resursi nodrošina likumā 
minēto prasību īstenošanu.  
 „Augstskolu likuma” 57. pants paredz, ka studiju programmas ilgums doktorantūrā 
ir 3 – 4 gadi, kam atbilst LiepU doktora studijām paredzētais ilgums. 

Studijas atbilst kvalitātes vadības sistēmas ISO9001:2008 prasībām. 
Doktora studiju programma “Jauno mediju māksla” izstrādāta, ievērojot Augstākās 
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izglītības padomes izstrādātos noteikumus par programmas sadalījumu obligātajos un 
izvēles (specializācijas) studiju priekšmetos, kā arī pētniecības un akadēmiskā darba 
veidos. 
 
11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 
atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvij ā tiek īstenota) un vismaz 
divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām 
 

Latvij ā doktorantūras programma mākslā tiek īstenota Latvijas Mākslas akadēmijā 
(Rīgā): tā ir teorētiska programma, kas nav balstīta praksē, bet fokusējas uz pētniecību par 
tēlotājmākslas tradīcijām un to attīstību.  

Salīdzinājums ar Latvijas Mākslas akadēmiju (1. tabula) rāda, ka doktorantūras 
programma LMA ir līdzīga pēc struktūras, bet atšķiras pēc pamatievirzes un satura. 

 
Liepājas Universitātes doktorantūras studiju programmas „Jauno mediju māksla“ un 
Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) doktorantūras studiju programmas salīdzinājums 

 
2.tabula 

Nr. Programmas daļa  LiepU 
(krp) 

LMA 
(krp) 

1. Promocijas darba izstrāde  86 100 
2. Publikācijas vai dalība konferencēs  4 5-10 
3. Semināri par promocijas darba tēmu  3 10 
4. Pārbaudījums specialitātē  2+2 5 
5. Pārbaudījums svešvalodā Ietverts specialitātes 

pārbaudījumā 
5 

5. Pedagoģiskais vai metodiskais darbs  7 16 
6. Mākslas pētījuma teorija un 

metodoloģija 
6 - 

7. Izvēles studijas / Specialializācijas 
teorija un tehnoloģijas  

10 6-10 

8. KRP programmā kopā 120 140 
 

Latvijā ir arī vairākas citas augstākās izglītības iestādes, kas īsteno doktora līmeņa 
studijas radošajās mākslās.  

Latvijas Kultūras akadēmija īsteno akadēmisku doktora programmu “Mākslas”, kas 
aptver plašu dažādu kultūras jomu spektru, piemēram, kultūras antropoloģiju, semiotiku, 
kultūras menedžmentu, Latvijas tradicionālo kultūru, teātra, kino un dejas mākslas teoriju 
un vēsturi u. c., ko konceptuāli vieno tādi jēdzieni kā teorija, metodoloģija un starpdisciplinaritāte27. 

Taču šī programma nav orientēta uz mākslas medijiem un tehnoloģijām, kā arī 
neietver praksē balstītu pieeju.  

Mūzikas vēsture un teorija ir galvenās jomas doktorantūras studiju programmā 
“Muzikoloģija” un tās trīs apakšprogrammās (Vēsturiskā muzikoloģija, Sistemātiskā 
muzikoloģija un Etnomuzikoloģija) Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Arī šajā 
programmā dominē teorētiska pieeja, netiek studētas mediju iespējas un tehnoloģijas, kā arī 
mākslas / mūzikas sociālie aspekti28.  

                                                           
27http://www.lka.edu.lv/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=705&mode=thread&orde
r=0&thold=0). 
28 http://www.jvlma.lv/latvian/page/876.html 
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Igaunij ā Igaunijas Mākslas akadēmijas Doktorantūras skola īsteno praksē balstītu 
doktorantūras programmu “Māksla un dizains” (Dr. Raivo Kolmēss, arī Jauno mediju 
maģistrantūras programmas vadītājs Mākslas nodaļā). Šajā programmā, iespējams, arī 
pilnīgi teorētisks doktora darbs29. 

Tartu Universitāte īsteno teorētiskas doktorantūras programmas, neviena no tām 
neatbilst izstrādātajai LiepU programmai. 

Lietuvā Mākslas akadēmijā var iegūt doktora grādu humanitārajās zinātnēs: 
mākslas kritikā, mākslas teorijā, skulptūrā un arhitektūrā, mākslas saglabāšanā un 
restaurācijā, tomēr tās nav praksē balstītas doktorantūras programmas. Mūzikas un teātra 
akadēmijā ir doktorantūras programma, kas līdzinās Mākslas akadēmijas programmai, bet 
papildus vēl arī aplūko muzikoloģijas un teātra kritiku. 

Vi ļņas Universitātē ir teorētiska doktorantūras programma komunikācijās, kas 
aptver šādas nozares: bibliotēku un informācijas zinātnes, grāmatu un dokumentu 
pētniecība, žurnālistika, informācija un komunikācijas. 

LiepU Jauno mediju mākslas doktorantūras programma ir unikāla Baltijas valstīs. 
Tai ir tikai viens atbilstošs konkurents Igaunijā, kas tomēr tieši nefokusējas uz plaša spektra 
jauno mediju mākslu. 

Eiropas valstu izglītības telpā praksē balstītas mākslas doktorantūras programmas ir 
viens no aktuālākajiem attīstības virzieniem. Veidojot Liepājas universitātes programmu, tika 
ņemta vērā ārvalstu pieredze gan programmas struktūras veidošanā, gan administrēšanā un 
kvalitātes nodrošināšanā. Piemēram, studiju programmas struktūras un realizācijas plāna ziņā 
Liepājas universitātes Jauno mediju mākslas doktorantūras modelis ir līdzīgs Dublinas 
universitātes SMARTlab doktorantūras modelim30. Kvalitātes nodrošināšanas ziņā piemērs 
vadlīnijām ir Īrijas Laba prakse praktiskās pētniecības mākslas grādu  programmu kvalitātes 
nodrošināšanā (Good Practice in the Quality Assurance of Arts Research Degree Programmes by 
Practice)31.  
 
12. Informācija par studējošajiem: 
 
12.1 Studējošo skaits – 4 (1 – doktorants atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā); 
 
28.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studentu skaits – 2; 
 
28.3. Absolventu (ja tādi ir) skaits - nav 
 
13. Studējošo aptaujas un to analīze 
 
2013. gada februārī ir uzņemti pirmie studenti, aptauja vēl nav veikta 
 
14. Absolventu (ja tādi ir) aptaujas un to analīze – absolventu vēl nav 

1. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
1.studiju gadā (2013.) uzņemtie studenti strādā arī par pasniedzējiem bakalaura un 

maģistra līmeņa studiju programmās “Jauno mediju māksla” (J. Garančs, K. Grundšteins). 
No 2014.gadā uzņemtiem studentiem A. Trapenciere iesaistīta jauno mediju mākslas 
studiju procesa īstenošanā.  
 

                                                           
29 (http://www.artun.ee/index.php?lang=eng&main_id=1575). 
30 http://smartlab-ie.com/ 
31 (http://www.hetac.ie/docs/Fine_Arts_Research_Degree_Programmes_by_Practice_2010.pdf) 
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III. Kopsavilkums par studiju virziena „M āksla” att īstības plāniem 

Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērt ējums, ņemot vērā Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēģiju 
īstenošanā 

Izvērtējot 2013./2014. studiju gada studiju rezultātus, studentu un absolventu aptauju, kā arī 2014./2015. studiju gada uzņemšanas rezultātus, izkristalizējas 
secinājumi par studiju programmu tālāko attīstību. Risināmie jautājumi atklāti studiju virziena un programmu attīstības plānā. 

 
 „M ākslas ” studiju virziena attīstības plāns 

Programmas 
nosaukums 

Konstatētās problēmas Priekšlikumi to risināšanai Atbildīgais Izpildes novērt ējums 

Jauno mediju 
māksla 
(akadēmiskā 
bakalaura studiju 
programma) 

Studiju programmas 
īstenošanas līdzsvarota 
organizācija 
 
Studiju programmas satura 
īstenošanā iesaistīto 
pamatdarbā strādājošo 
docētāju un pieaicināto 
mācībspēku īpatsvara 
sabalansētība 

Izvērtēt iespējas līdzsvarota studija 
procesa organizācijā  
 
 
Izvērtēt studiju programmas satura 
īstenošanā iesaistīto mācībspēku sarakstu 
 
 
 
 

Studiju 
programmas 
direktore, docētāji 
 
Studiju 
programmas 
direktore 
 
 
 

Pilnveidota studiju procesa 
organizācija 
 
 
Sabalansēts studiju programmas 
satura īstenošanā pieaicināto un 
pamatdarbā strādājošo saraksts  
 
 

Dizains 
(profesionālā 
bakalaura studiju 
programma) 

Teorētisko zināšanu 
pielietošanas kompetence 
praktiskā darbībā interjera 
dizainā/datordizainā/produktu 
dizainā 
 
 
 
 
 
Sadarbība ar profesionālām 
institūcijām/uzņēmējiem 
 

Izvērtēt studiju kursu satura saikni ar 
profesionālo darbību interjera 
dizainā/datordizainā/produktu dizainā; 

Docētāju profesionālās kvalifikācijas 
pilnveide mūsdienīga studiju procesa 
nodrošināšanā 

 

 

Izstrādāt vadlīnijas un sadarbības 
plānojumu studiju procesa sasaistei ar 
uzņēmējdarbību; 
Profesionāļu piesaiste studiju procesa 

Studiju 
programmas 
direktore; 
Docētāji 

 
 
 
 
 
Studiju 
programmas 
direktore; 
Docētāji 

Izvērtēti studiju kursu paredzēto 
rezultātu pielietojamība profesijā; 
Iekļautas nozares aktualitātes 
studiju kursu saturā; 
Izvērtēta docētāju profesionālā 
darbība inovatīvu darba formu 
pielietošanā;  
Iespēju robežās pieaicināti 
vieslektoru  
 
Noorganizēta konference par 
aktualitātēm dizainā/dizaina darbu 
izstāde par studiju procesa dizainā 
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Nepilnīgs dizaina darbnīcu 
iekārtojums 
 
 

īstenošanā  
Nostiprināt sadarbību ar Zinātnes un 
inovāciju parku (ZIP) 
 

Dizaina darbnīcu darbības uzsākšana 
Lielā ielā 14  

 
 
 

 
 
 
 
Administratīvais 
direktors 
Studiju 
programmas 
direktore; 
Docētāji; 
Saimniecības 
daļas vadītāja 

un uzņēmējdarbības sasaistes 
iespējām 
Pieaicināti profesionāļi-praktiķi 
studiju procesa īstenošanā; 
Izstrādāts sadarbības plāns ar ZIP 
 
Iekārtotas dizaina darbnīcas: 
Keramikā, Stikla dizainā, 
Tekstildizainā, Veidošanā, 
Grafiskā dizainā. 
 

Fotomāksla 
(bakalaura 
studiju 
programma)  

Neliels imatrikulēto studentu 
skaits 
 
 
Studiju programmas studiju 
kursu satura atbilstība nozares 
aktualitātēm 

  Izvērtēt studiju programmas 
popularizēšanas iespējas 
 
 
Izvērtēt studiju kursu satura saikni ar 
profesionālo darbību un nozares 
aktualitātēm 

Programmas 
direktors; 
Docētāji 
 
Programmas 
direktors; 
Docētāji; 
Studējošie 

Izstrādāti informatīvi bukleti par 
studijām nozarē; Noorganizētas 
studentu/docētāju darbu izstādes 
skolās, u.c. 

Pilnveidots studiju kursu saturs 
atbilstoši nozares aktualitātēm  

Jauno mediju 
māksla 
(akadēmiskā 
maģistra studiju 
programma)  

Studiju programmas satura 
īstenošanas pilnveide 

 

 

 

 

Līdzsvarota studiju procesa 
norise 

Studiju moduļu satura un īstenošanas 
regulāra pilnveide 

Apsvērt iespējas studiju kursu/moduļu 
sasaistei ar profesionālā maģistra studiju 
programmā “M āksla” īstenojamiem 
studiju kursiem atbilstoši nozares 
aktualitātēm 

Nodrošināt līdzsvarotu studiju procesa 
norisi pieejamu Lais.lv, LiepU mājas lapā 

Programmas 
direktors 

Studiju plānā paredzētā satura 
īstenošanas pilnveide 
2015./2016.st.gadam  
 
 
 
 
Studiju procesa norises iekļaušana 
vienotā lais.lv sistēmā 
 

Māksla 
(profesionālā 
maģistra studiju 

Studiju programmas 
īstenošanas un satura 
pilnveide 

Studiju kursu satura un īstenošanas 
regulāra pilnveide 
Apsvērt iespējas studiju kursu sasaistei ar 

 Studiju plānu pilnveide 
2015./2016.st.gadam  
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programma)   
 
 
 
 
Nepietiekams praktisko 
nodarbību skaits  

akadēmiskā maģistra studiju programmā 
“Jauno mediju māksla” īstenojamiem 
studiju kursiem atbilstoši nozares 
aktualitātēm 
 
Izvērtēt iespējas praktisko nodarbību 
īpatsvara palielināšanai 
 

 

 

 
 
 
Pilnveidota studiju procesa 
īstenošana 

Jauno mediju 
māksla (doktora 
studiju 
programma)  

Zinātniski pētnieciskās 
darbības sabalansētība ar 
mākslinieciski radošo darbību 
promocijas pētījuma 
kontekstā 

Apsvērt iespējas sabalansēta doktora 
studiju norisei promocijas darba izstrādes 
procesā  
 

Studiju 
programmas 
direktore; 
Docētāji; 
Doktoranti 

Līdzsvarota zinātniski pētnieciskā 
darbība un mākslinieciskā 
jaunrade promocijas darba 
izstrādes aspektā 

 


