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I . Liepājas Universitātes studiju virziena „Māksla” vispārējs raksturojums 
 

1. Studiju virziena „Māksla” attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar 

augstskolas vai koledžas kopējo stratēģiju 

Studiju virziens „Māksla” akreditēts līdz 2019. gada 25. jūnijam. Būtiskas izmaiņas 

2014./2015. studiju gadā studiju virzienā „Māksla” netika veiktas. Studiju virziena 

raksturojums par 2014./2015. studiju gadu izstrādāts, saglabājot virziena īstenošanas 

stratēģiju, kā arī pamatojoties uz: 

 2014./2015.studiju gada Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes pašnovērtējuma 

ziņojumā iekļautajiem materiāliem (Apstiprināts Studiju padomes sēdē 2015. gada 12. 

oktobrī); 

 augstākās izglītības profesionālā bakalaura studiju programmas „Dizains”, augstākās 

izglītības akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Jauno mediju māksla”, 

augstākās profesionālās izglītības maģistra programmas „Māksla”, augstākās 

izglītības akadēmiskās maģistra studiju programmas „Jauno mediju māksla”, doktora 

studiju programmas „Jauno mediju māksla” pašnovērtējumos iekļautajiem 

materiāliem. 

 

2. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums no Latvijas 

Republikas interešu viedokļa  

Pārskata periodā turpinājās mākslas virziena studiju programmu piedāvājuma 

izvērtēšana no Latvijas Republikas interešu viedokļa, no Kurzemes reģiona interesēm un 

Liepājas Universitātes piedāvājuma.  

 

3. Studiju virziena attīstības plāns 

Pārskata periodā saglabājās studiju virzienā „Māksla” noteiktie attīstības 

pamataspekti. Turpmākā virziena darbība plānota saskaņā ar Humanitāro un mākslas zinātņu 

fakultātes darbības stratēģiskajām vadlīnijām, kā arī pamatojoties uz studiju programmu 

analītisku izvērtēšanu.  

 

4. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam – 

darba un izglītības tirgus novērtējuma 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 līgumus (pieejami HMZF dekanātā); izstrādāta darba devēju apmierinātības 

mērīšanas sistēma
2
; izstrādāta sistēma prakšu organizēšanai un prakšu vietu novērtēšanai

3
; 

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). 

                                                           
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 

http://kvs.liepu.lv/procedura.php?p=44
http://kvs.liepu.lv/procedura.php?p=4
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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 un radoši, droši 

jūtas izvēlētajā pētniecības tēmā, izprot tēmu Latvijas un pasaules kontekstā; 

 pamatā studiju rezultāti tiek vērtēti apmierinoši, saistoši, var redzēt izcilus 

sniegumus mākslā un dizainā; 

 ir pārliecība, ka studējošie veiksmīgi iekļausies darba tirgū; 

 paralēli praktiskā rezultāta izstrādei mākslā un dizainā visi absolventi tika veikuši 

arī teorētiskās izpētes darbus; 

 lai virzītu savas karjeras izaugsmi profesionālajā vai akadēmiskajā darbā, iegūtās 

zināšanas, prasmes un kompetences ir pietiekamas; 

 studentiem ir jāuzlabo latviešu valodas rakstīšanas prasmes, to apliecina teorētiski 

izstrādātie materiāli; 

 studiju programmu attīstībai nozīmīgs aspekts ir ciešākai sasaistei ar 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. Tabulās apkopotā informācija atklāj 

darba devēju viedokļus par studējošo spēju iekļauties darba vidē. Studiju programmā 

„Dizains” prakse tika īstenota no 1.–4.kursam, studiju programmā „Fotomāksla” 1. un 2. 

studiju kursā, maģistra studiju programmā „Māksla” 1. studiju gadā. 

1. studiju gada gūtie rezultāti prakses vietā apkopoti darba devēju viedokļi no SIA 

„ARCHIJAZZ”, LiepU Sabiedriskās attiecību daļas, Liepājas Ezerkrasta sākumskolas, SIA 

„Mārketinga projektu aģentūra Fortius”, LBJC „Jauniešu māja”, Draudzīgā aicinājuma 

Liepājas pilsētas 5.vidusskolas, LMA Informācijas centra (sk. 1. tabulu) 

1.tabula 

Darba devēju viedokļu apkopojums (1. studiju gads) 

 
N.p.k. Kritērijs Ļoti labi Labi Slikti Ļoti slikti 

1. Studenta spējas plānot 

savu darbību 

80% 20% 0 0 

Komentāri Students spēj efektīvi saplānot uzticēto pienākumu veikšanas gaitu, lai tos izpildītu 

noteiktajā laikā un kvalitatīvi. 

Students prot patstāvīgi plānot savu darbu. Ir izpratne par veicamo darbu prakses laikā. 

2. Studenta prasmes 

kontaktēties ar klientiem  

60% 50% 0 0 

Komentāri Vienmēr izpalīdz, ja tas nepieciešams.  

Lieliskas komunikācijas prasmes. 

3. Studenta prasmes 

kontaktēties ar citiem 

darbiniekiem 

70% 30% 0 0 

Komentāri Dažreiz kluss un mazliet noslēgts. 

Prot pamatot savu viedokli. 

4. Studenta prasmes 

kontaktēties ar 

uzņēmuma vadību 

70% 30% 0 0 

Komentāri Students ir ļoti pieklājīgs, pozitīvi domājošs, prot uzklausīt. 

Darbam nepieciešamā informācija tika precīzi izzināta. 

Students regulāri kontaktējas par nepieciešamajiem jautājumiem. 

5. Studenta teorētiskās 

zināšanas prakses 

uzdevumu veikšanā 

40 60% 0 0 
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Komentāri Studenta teorētiskās zināšanas ir atbilstošas, students saprot viņam uzdotos 

pienākumus, un, ja kaut kas ir neskaidrs, students ātri iemācās vajadzīgo. 

Studente labi pārzina materiālus un tehnikas, kurās realizēt idejas. 

Studente pārzina metodes un nepieciešamos rīkus uzdevumu izpildei. 

6. Studentu praktiskās 

iemaņas prakses 

uzdevumu veikšanai 

80% 20% 0 0 

Komentāri  

Students, lai gan pirmo reizi darbojas šajā sfērā, ļoti ātri mācās un pielāgojas darba 

videi. 

Uzdevumus izpilda precīzi, ātri. 

Ļoti centīgs un apņēmīgs jaunietis. 

Pašas idejas un prasīto studente realizē brīvi un pārliecinoši. 

Kompozīcija un produktu radīšana padodas ļoti labi. Pietrūkst iemaņu foto apstrādes 

programmās. 

Piemīt sava individuāla dizaina izjūta. 

 

Prakses laikā atklājas darba devēju redzējums par studiju īstenošanas turpmāko norisi. 

Darba devēju redzējums par 1.studiju kursa veikumu atklāts 2. tabulā. 

1. tabula 

1.studiju kursa prakses izvērtējuma apkopojums 
 

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

1. Jomas, kurās students 

apliecināja savu profesionālo 

izaugsmi prakses laikā 

Students apliecināja, ka spēj darboties poligrāfijā 

izmantotajām tehnoloģijām. 

Apliecināja sevi kā tehnisks darbinieks. 

Nedēļu laikā redzams progress un pašizaugsme. 

Darbs foto apstrādes programmās, kompozīcijā, produktu 

radīšanā no dažādiem materiāliem, logotipu izveidē. 

Kompozīcijā, materiālu apstrādē, komunikācijā, darba 

plānošanā, datordizaina veidošanā. 

2. Ieteikumi turpmākajām 

studijām un darbam 

Ieteiktu turpināt praktiski darboties šajā sfērā, attīstīt 

savas prasmes, tiekties pretī saviem mērķiem un domāt 

pozitīvi. 

Izmantot savu talantu, lai radītu jaunas idejas, 

kompozīcijas un produktus. Saglabāt pārliecību savu 

ideju prezentēšanai. 

 

3. Kuras prasmes studentam ir 

pietiekamas prakses uzdevumu 

veikšanai? 

Studentam piemīt loģiskā domāšana, gribasspēks un 

apņēmība, prasme plāt savu laiku un darbu. 

1.kursā gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas ir 

pietiekamas. 

Dizaina izveidē un apstrādē. 

4. Kuras prasmes prakses 

uzdevumu veikšanai 

studentam būtu jāuzlabo? 

Studentam vajadzētu uzlabot savas sociālās prasmes. 

Skaidra un tieša valoda ir nepieciešama saskarē ar 

klientiem.  

Prasmes strādāt ar dažādiem materiāliem un vides 

objektiem un foto apstrādes programmām. 

Lielākos darbus organizēt grupā. 

Turpināt attīstīt visas jau esošās prasmes. 

HTML un CSS, lai varētu ērti un ātri iekļaut mājas lapas 

programmēšanas apgabalus. 

 

Kopumā darba devēji atzinīgi novērtēja 1.studiju kursa studentu iekļaušanos darba vidē. 
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2.studiju gada studējošo rezultāti prakses vietā apkopoti no šādiem darba devēju 

viedokļiem: SIA „ARCHIJAZZ”, SIA „INSERT IT, SIA „High five”, Liepājas pilsētas Sporta 

pārvalde, SIA „Reklāmas dizains”, Zinātnes un Inovāciju parks, SIA „Fontaine ENT” 

(sk.3.tabulu) 

 

3.tabula 

Darba devēju viedokļu apkopojums (2. studiju gads) 

 
N.p.k. Kritērijs Ļoti labi Labi Slikti Ļoti slikti 

1. Studenta spējas plānot 

savu darbību 

45% 55% 0 0 

Komentāri  

2. Studenta prasmes 

kontaktēties ar klientiem  

43% 57% 0 0 

Komentāri  

3. Studenta prasmes 

kontaktēties ar citiem 

darbiniekiem 

50% 50% 0 0 

Komentāri  

4. Studenta prasmes 

kontaktēties ar 

uzņēmuma vadību 

55% 45% 0 0 

Komentāri  

5. Studenta teorētiskās 

zināšanas prakses 

uzdevumu veikšanā 

45% 55% 0 0 

Komentāri  

6. Studentu praktiskās 

iemaņas prakses 

uzdevumu veikšanai 

25% 75% 0 0 

Komentāri  

 

 

Kopumā darba devēji atzinīgi novērtējuši prakses rezultātus. Komentāri nav sniegti, 

bet ir piedāvāti ierosinājumi un ieteikumi. Darba devēju redzējums 2.studiju kursam atklāts 4. 

tabulā. 

4.tabula 

2. studiju kursa prakses izvērtējuma apkopojums 

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

1. Jomas, kurās students 

apliecināja savu profesionālo 

izaugsmi prakses laikā 

Izstrādāt dzīvokļu vienkāršotās atjaunošanas projektus no 

uzmērīšanas līdz noformēšanai. 

WEB baneru izveide, foto apstrāde, kompozīcijas izveide. 

Logo izstrādē, dalība prāta vētras sesijās, plakātu, flaieru 

izstrādē. 

2. Ieteikumi turpmākajām 

studijām un darbam 

Vairāk uzņemties iniciatīvu, drošāk izteikt savu skatījumu 

par veicamajiem darbiem. 

Sava stila izveide un izkopšana. 

3. Kuras prasmes studentam ir 

pietiekamas prakses uzdevumu 

veikšanai? 

Tehniskās prasmes. Darbs ar Photoshop un Illustrator. 

Spēja plānot un organizēt savu un citu darbu, spēja 

noformulēt darba uzdevumu. 

4. Kuras prasmes prakses Padziļināt zināšanas animācijas un programmēšanas 
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uzdevumu veikšanai 

studentam būtu jāuzlabo? 

darbā. Flash programmas izmantošana. 

 

3. studiju gada studējošo rezultātu prakses vietā tika apkopoti darba devēju viedokļi no 

SIA „ARCHIJAZZ”, SIA „INSERT IT, SIA „VEGA I”, SIA „Triple Bounce”, Draudzīgā 

aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolAS, SIA „Siera Nams”, SIA „Tukuma Kafija”, SIA 

„Novus Novuss”, SIA „IT Līderis”, SIA „ZETA – NET”, Zinātnes un Inovāciju parks. 

(Sk.5.tabula) 

 

5.tabula 

Darba devēju viedokļu apkopojums (3. studiju gads) 

 
N.p.k. Kritērijs Ļoti labi Labi Slikti Ļoti slikti 

1. Studenta spējas plānot 

savu darbību 

45% 55% 0 0 

Komentāri Ieradās prakses vietā laikā. Dotos uzdevumus veica laikā. Piemīt atbildības sajūta. 

Uzdevumi tika izpildīti apzinīgi un profesionāli. 

2. Studenta prasmes 

kontaktēties ar klientiem  

70% 30% 0 0 

Komentāri Bez problēmām komunicēja un sadarbojās ar klientiem. Profesionāla attieksme pret 

uzņēmuma klientiem. Droši un pārliecinoši pārstāv uzņēmumu. 

3. Studenta prasmes 

kontaktēties ar citiem 

darbiniekiem 

88% 12% 0 0 

Komentāri Ļoti laba komunikācija. Ļoti veiksmīgi iekļāvās kolektīvā. Profesionāli sadarbojās ar 

uzņēmuma darbiniekiem.  

4. Studenta prasmes 

kontaktēties ar 

uzņēmuma vadību 

88% 12% 0 0 

Komentāri Neradās nekādas problēmas. Darbojās uzņēmuma interesēs. 

5. Studenta teorētiskās 

zināšanas prakses 

uzdevumu veikšanā 

35% 65% 0 0 

Komentāri Augstas zināšanas un nepieciešamās prasmes. Spēj atlasīt nepieciešamo informāciju un 

ieteikt to, kas konkrētajā brīdī būtu vislabākais. 

6. Studentu praktiskās 

iemaņas prakses 

uzdevumu veikšanai 

33% 67% 0 0 

Komentāri Viss vienmēr ir sagatavots un izdarīts laicīgi.  

Labas praktiskās iemaņas dizaina un reklāmas jomā. 

Visu darīja prātīgi un apzinīgi. 

 

 

Prakses laikā atklājas darba devēju redzējums par studiju īstenošanas turpmāko norisi. 

Darba devēju redzējums 3. studiju kursam. (Sk. 6. tabula) 

6.tabula 

3. studiju kursa prakses izvērtējuma apkopojums 

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

1. Jomas, kurās students 

apliecināja savu profesionālo 

izaugsmi prakses laikā 

Prot iesaistīties reklāmas un mārketinga jomā un 

konsultēt dizaina lietas, kā arī veikt norādītos uzdevumus 

prakses laikā. 

Veiksmīga komunikācija, grāmatvedība, sietspiedes 
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izmantošana, gaismošana, darbs ar pusautomātisko 

drukas galdu, failu sagatavošana drukai. 

2. Ieteikumi turpmākajām 

studijām un darbam 

Būt drošākiem un paplašināt zināšanas mārketinga jomā. 

Praktizēt iemaņas komunikācijā ar uzņēmumiem. 

Turpināt apgūt rasēšanas programmu „MAGICAD”. 

Pilnveidot prasmes maketēšanā, foto manipulācijā. 

Pilnveidot praktiskās iemaņas ārvalstīs. 

3. Kuras prasmes studentam ir 

pietiekamas prakses uzdevumu 

veikšanai? 

Dizaina un tehnoloģiju prasmes. 

Studenti ir pietiekami izglītoti, lai veiksmīgi orientētos 

uzņēmējdarbībā. 

Labas priekšzināšanas drukas procesa nodrošināšanai. 

Komunikācija un organizatoriskās prasmes.  

4. Kuras prasmes prakses 

uzdevumu veikšanai 

studentam būtu jāuzlabo? 

Nedaudz no visa uzņēmējdarbībā. 

Pilnveidot darba plānošanas prasmes, attēlu sagatavošanai 

sietspiedes vajadzībām. 

Studenta prasmes atbilda darba devēja uzstādījumam. 

Informācijas tehnoloģiju prasmes. 

 

Darba devēji pozitīvi ir novērtējuši 3. kursā studējošo veikuma rezultātus praksē kopumā.  

 

4. studiju gada studējošo rezultātu prakses vietā apkopoti darba devēju viedokļi no SIA 

„Festival”, SIA „US Holding”, SIA „Out Loud”, SIA „EPIC PRINT”, SIA „Scan-Plast Latvia 

LSEZ SIA”, SIA „LSEZ RT Metāls”, AS RAUTESKO K-rauta, SIA Zīmogu fabrika, SIA 

„RPRINT BALTIC”, SIA True Bits, SIA „Tukuma Kafija”, SIA „SZV”. (Sk.7. tabula) 

 

7.tabula 

Darba devēju viedokļu apkopojums (4. studiju gads) 

 
N.p.k. Kritērijs Ļoti labi Labi Slikti Ļoti slikti 

1. Studenta spējas plānot 

savu darbību 

55% 45% 0 0 

Komentāri Ļoti labi plāno savu darbu, darbs tiek veikts laicīgi, atbildīgi un sistemātiski. 

2. Studenta prasmes 

kontaktēties ar klientiem  

68% 32% 0 0 

Komentāri Vērtējama kā augsta. Prot piedāvāt risinājumus. Prot uzturēt kontaktus ar sadarbības 

partneriem. Apliecināja labas valodu zināšanas. 

3. Studenta prasmes 

kontaktēties ar citiem 

darbiniekiem 

70% 30% 0 0 

Komentāri Labas komunikācijas prasmes. 

4. Studenta prasmes 

kontaktēties ar 

uzņēmuma vadību 

74% 26% 0 0 

Komentāri Varēja izjust atbildības sajūtu. Veiksmīga sadarbība. 

5. Studenta teorētiskās 

zināšanas prakses 

uzdevumu veikšanā 

35% 65% 0 0 

Komentāri Teorētiskās zināšanas ir labas, visi uzdevumi tika izpildīti nevainojami. Labi pārvalda 

nepieciešamās programmas izdevējdarbībā un grafiskajās programmās. 

6. Studentu praktiskās 

iemaņas prakses 

uzdevumu veikšanai 

62% 38% 0 0 

Komentāri Prot teorētiskās zināšanas pielietot praksē.  
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Prakses laikā atklājas darba devēju redzējums par studiju īstenošanas turpmāko norisi. 

Darba devēju redzējums 4. studiju kursam. Sk. 8.tabula. 

 

 

8.tabula 

4. studiju kursa prakses izvērtējuma apkopojums 
 

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

1. Jomas, kurās students 

apliecināja savu profesionālo 

izaugsmi prakses laikā 

Maketēšana, komunikācija ar klientu, prasmes vizuālo 

risinājumu izveidē, spēja sakārtot darba uzdevumus un 

tos realizēt, mobilās aplikācijas veidošanas īpatnību 

izpratne. 

2. Ieteikumi turpmākajām 

studijām un darbam 

Vairāk praktiskās nodarbības. 

Sekot līdzi tendencēm. 

Saistība ar uzņēmējiem. 

Pasaules pieredzes apguve. 

3. Kuras prasmes studentam ir 

pietiekamas prakses uzdevumu 

veikšanai? 

Labas prasmes darbā ar grafiskajām programmām, 3D 

modelēšanā. 

4. Kuras prasmes prakses 

uzdevumu veikšanai 

studentam būtu jāuzlabo? 

Var strādāt jebkurā reklāmas uzņēmumā. 

Detalizētāk apgūt foto apstrādes programmas. 

Studenta prasmes bija pietiekamas prakses uzdevumu 

veikšanai. 

Radīt ne tikai labas, bet izcilas bildes. 

 

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

prasībām. Darba devēju sniegtās atziņas apliecina studējošo spēju iekļauties darba vidē 

atšķirīgās institūcijās.  

 

5. Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 

Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze tika veikta mākslas 

jomas docētāju sanāksmē 2015. gada 4. jūnijā Analītisks apskats tika izvērtēts HMZF 

kopsapulcē. Izvērtējums veikts, pamatojoties uz HMZF darbības pašnovērtējuma ziņojuma 

materiāliem, mākslas jomas docētāju izteiktiem viedokļiem mākslas jomas sanāksmē. 

Rezultāti atklāti tabulā.  

9.tabula 

Stiprās puses Vājās puses 

Studijas 

Kā stiprās puses studiju īstenošanā tiek 

akcentētas: 

-pilna cikla studijas, 

- spēja un prasmes studiju programmas 

veidošanā iepludināt Eiropas izglītības 

aktuālās tendences,  

-spēja būt vadībā Latvijas augstskolu 

kontekstā modernas pilna cikla studiju) 

programmas (bakalaura, maģistra, 

doktora izstrādē –  JMM, kurai nav tiešu 

analogu valstī), 

Kā vājās puses studiju īstenošanā tiek 

akcentētas: 

- nelielais studentu skaits, 

- studiju pārtraukšana, 

- nepietiekami izstrādāta programmu 

popularizēšanas sistēma, 

- materiāli tehniskās bāzes nolietošanās, 

- neliels budžeta vietu skaits, 

- jomas sadalījums, Kūrmājas studiju vides 

atrautība no pārējiem studentiem, 

- pēc bakalaura maģistrantūrā atgriežas 
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- Latvijā unikāla JMM programma ar 

labu starptautisko sadarbību un 

publicitāti Latvijā, 

- starptautiska sadarbība akadēmiskajā 

darbā un jaunradē, 

- iespēja studēt ārvalstu augstskolās 

(ERASMUS+), 

-Liepājas Domes finansējums vieslektoru 

piesaistei, 

- mazs studentu skaits (individuāla 

pieeja). 

salīdzinoši maz studentu, 

- neatbilstošs stundu skaits studentu darbu 

vadīšanai, 

- LiepU bibliotēkas krājumu nabadzība, 

- studentu piesaistē koncentrēšanās uz LiepU 

absolventiem, piesaistē neiesaistās visi docētāji,  

- nav vienādi kvalitatīva studiju vide visām 

programmām, 

 

Pētniecība, radošā un populārzinātniskā darbība 

Pētniecībā, radošā un populārzinātniskā 

darbībā iezīmējas šādas stiprās puses: 

 - tradīcijas, 

- sasniegumi mākslinieciskajā jaunradē, 

to novērtējums pilsētā, 

- atsevišķas spēcīgas personības, 

- studentu un docētāju izstāžu darbība, 

- labs populārzinātniskās darbības tīkls 

reģionā, 

- pētniecības un radošās darbības 

popularizācija HMZF zinātniskajā 

žurnālā,  

- ikgadējas zinātniskās konferences un 

semināri, simpoziji, 

- LiepU zinātniskās darbības atbalsta 

fonda finansējums pētniecībai, 

- mākslas jomas spēja rezonēt pilsētā, 

reģionā, valstī. 

Pētniecībā, radošā un populārzinātniskā darbībā 

iezīmējas šādas vājās puses: 

- doktoru skaits mākslas jomā,  

- individuālās darbības dominante, 

- vienojošu pētniecisku tēmu trūkums, 

- niecīgas projektu aktivitātes,  

- zinātnisko publikāciju trūkums, 

- brīvi nepārvalda kādu no svešvalodām,  

- nepietiekama sadarbība ar skolām. 

 

 

 

 

 

Studiju virziena vadība un organizācija, iekšējā un ārējā komunikācija 

Studiju virziena vadīšanā un 

organizācijā, iekšējā un ārējā 

komunikācijā tiek akcentēti šādi aspekti, 

raksturojot stiprās puses:  

-ikgadējā vizuālās mākslas simpozija 

organizācija, starptautiskā jauno mediju 

mākslas nedēļa “iWeek” (kopš 

2009.gada) 

-veiksmīga sadarbība ar Kauņas Lietišķo 

zinātņu universitāti, Šauļu universitāti un 

citiem akadēmiskajiem partneriem 

Nīderlandē, Somijā, Lielbritānijā, 

Ungārijā u.c.,  Latvijas Mākslas 

akadēmiju, RIXC, 

-inovatīva pieeja MPLab darbībā, 

-mākslas un dizaina popularizācija 

atvērto semināru laikā. 

Studiju virziena vadīšanā un organizācijā, 

iekšējā un ārējā komunikācijā tiek akcentēti 

šādi aspekti, raksturojot vājās puses:  

-amatu pienākumu pārveide, 

-motivācijas trūkums, 

-nepietiekams finansiālais atbalsts, 

-neatrisināts telpu jautājums, 

-darbnīcu pārvietošanas process. 

Iespējas Draudi 

STUDIJAS 
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Studiju pilnvērtīgu norisi iezīmē šādi 

aspekti: 

-programmu popularizēšana,  

- starpdisciplināras studiju programmas, 

- ārzemju vieslektoru piesaiste, 

- akadēmiskās sadarbības tīkla 

izmatošana valstī un ārvalstīs, 

- sadarbības pilnveide ar citām 

augstskolām Latvijā un ārzemēs,  

- darbnīcu labiekārtošana, studiju vides 

pilnveide, 

- Liepājas faktora (šarma) izmantošana. 

Studiju pastāvēšanu apdraud: 

- nelielais studējošo skaits, 

-neliels budžeta vietu skaits,  

-augsta studiju maksa, 

- darbavietu trūkums, 

- konkurētspējīga atalgojuma neiespējamība, 

-ierobežotas iespējas darba tirgū pēc bakalaura 

programmas beigšanas, 

- materiāli tehnisko resursu nepietiekamība. 

Pētniecība, radošā un populārzinātniskā darbība 

Pētniecības, radošās un 

populārzinātniskās darbības attīstību var 

veicināt vairākas nozīmīgas darbības:  

- projekti, finansu piesaiste, 

- pētniecības sasaiste ar reģiona 

vajadzībām, 

- nostiprināta sadarbība ar Zinātnes un 

Inovāciju parku, augstskolām un radošām 

institūcijām Latvijā un ārvalstīs, 

-sadarbība ar uzņēmējiem un sociālajiem 

partneriem, 

-informācijas nodrošināšana e-vidē,  

-darbs ar ne-universitātes auditoriju 

(skolotāji, bezdarbnieki, skolēni, 

ārzemnieki, pensionāri, interesenti),  

- sadarbība ar skolām. 

Pētniecību, radošo un populārzinātnisko 

darbību apdraud: 

-motivācijas zudums, 

- mazvērtības kompleksi, 

- nepietiekams finansiālais atbalsts. 

 

Virziena vadība un organizācija, iekšējā un ārējā komunikācija 

Virziena turpmāko pastāvēšanu un 

pilnveidi iezīmē vairākas iespējas: 

- projektu līdzekļu piesaiste, 

-sadarbības tīkla attīstīšana starp 

institūcijām/iestādēm/organizācijām 

Latvijā un ārvalstīs, 

-mērķtiecīga un pamatota amata 

pienākumu izvērtēšana. 

Virziena pastāvēšanas draudus iezīmē: 

-savstarpēja nošķirtība, 

-kolektīva neesamība, 

-sadarbības trūkums. 

 

Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze pārliecinoši atklāj aktuāli 

risināmo jautājumu loku. 

 

6. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts 

Pārskata periodā iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas darbība netika mainīta.  

 

7. Studiju virzienam pieejamie resursi (tai skaitā finanšu resursi) un 

materiāltehniskais nodrošinājums 

Mākslas virziena studiju programmas tiek finansētas no šādiem avotiem: Humanitāro 

un mākslas zinātņu fakultātei piešķirtajiem līdzekļiem attīstībai, Liepājas Universitātes 

Zinātnes fonda līdzekļiem, Liepājas pilsētas Domes piešķirtajiem līdzekļiem vieslektoru 

piesaistei.  
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Papildus uz atsevišķiem projektiem (darbnīcām, izstādēm, vieslekcijām) tiek piesaistīti 

līdzekļi no Liepājas Kultūras pārvaldes un Valsts Kultūrkapitāla fonda konkursiem. Lai segtu 

viespasniedzēju transporta un uzturēšanās izdevumus Liepājā, Jauno mediju mākslas 

programmās (saskaņā ar Norvēģu finanšu instrumenta noteikumiem) tiek piesaistīts 

finansējums no MPLab pārziņā esošās tehnikas nomas un LiepU pamatbudžeta. Tika uzlabota 

materiāli tehniskā bāze un iegādātas jaunas grāmatas MPLab Mediatēkai. 

2014./2015. studiju gadā tika iekonservēts LiepU studiju korpuss Kuršu ielā 20, kurā 

tika īstenotas teorētiskās un praktiskās studijas mākslas virzienā. Līdz ar to tika uzsākta 

studiju vides pārvietošana uz LiepU studiju korpusu Lielā ielā 14. Pārskata periodā tika 

iekārtota kompozīcijas un tekstildizaina telpa nr. 122, interjera dizaina telpa nr. 336, 

datorklase Intel Mac Pro Xeon nr.333, teorētiskā cikla studiju kursu telpa nr. 427, gleznotavas 

telpa nr. 064.  

 

8. Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena ietvaros 

Sadarbība Latvijā 

2014. gada 20. novembrī Latvijas Universitātē tika noslēgts Sadarbības līgums starp 

Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti, Liepājas Universitāti, Rēzeknes Augstskolu, 

Ekonomikas un kultūras augstskolu studiju virzienā „Mākslas”. Līgumslēdzēju mērķis ir 

pilnveidot un bagātināt studiju procesu, lai sasniegtu plānotos studiju rezultātus. 

Līgumslēdzēju puses apņēmās savstarpēji informēt par izstādēm, viesdocētāju lekcijām, 

semināriem un radošajām darbnīcām. Piedalīties kopīgu projektu un studiju programmu vai to 

moduļu izstrādē. Organizēt kopīgas konferences, radošo darbu konkursus, izstādes un 

seminārus, kā arī piedalīties Līgumslēdzēju konferencēs, izstādēs un semināros. Savstarpēji 

apmainīties ar informāciju par līgumslēdzēju organizētajiem mākslas, kultūras un sporta 

pasākumiem, izstādēm, koncertiem, sacensībām, konkursiem u.c.pasākumiem. Savstarpēji 

apmainīties ar informāciju un piedalīties ar publikācijām Līgumslēdzēju izdodamajos rakstu 

krājumos un žurnālos. 

LiepU „Mākslas” virziena studiju programmās tika turpināta sadarbības nostiprināšana 

ar:   

 Latvijas Mākslas akadēmiju: 

 maģistra darbu recenzēšanā (Mg.art. I. Burāne), valsts pārbaudījumu komisijas darbā 

(Mg.art. I. Burāne, Mg.art. R. Gross), atsevišķu studiju kursu docēšanā 

profesionālajā maģistra studiju programmā „Māksla” (Izstāžu organizācija un 

iekārtošana – 3 Krp (Mg.art. I. Burāne), Starpkultūru saskarsmes aktuāli aspekti – 3 

Krp (Mg.art. I. Burāne); 

 Valsts pārbaudījumu komisijas darbā, bakalaura un maģistra darbu vadīšanā un 

recenzēšanā (Dr. art. Raitis Šmits), kā arī vairāku kursu docēšanā “Jauno mediju 

mākslas” programmās (moduļos “Vizuālā valoda” – 2 Krp, “Jauno mediju valoda” – 

3 Krp, “Tīkla māksla” – 3,5 Krp, maģistra programmas moduļos “Digitālo tīklu 

mediji” 2. un 3.semestrī katrā pa 3 Krp un “Digitālo tīklu mediji II” – 7 Krp); 

 2014./2015. studiju gadā nostiprināta sadarbība ar Latvijas Mākslas akadēmijas 

Informācijas centru par prakses īstenošanu profesionālajās augstākās izglītības 

bakalaura studiju programmās „Dizains” un „Fotomāksla”, profesionālajā maģistra 

studiju programmā „Māksla”. 

J. V. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju 

 atsevišķu studiju kursu docēšanā (Mg. art. R. Kronlaks docē studiju kursu „Audio 

kultūra” 4 Krp apjomā akadēmiskajā maģistra studiju programmā „Jauno mediju 

māksla”), „Akustiskās mākslas” 2. un 3. semestrī katrā 2 Krp apjomā un 

„Akustiskās mākslas II” 5 Krp apjomā, iesaistās Valsts pārbaudījumu komisijas 
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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 „Interaktīvie mediji” – 1 Krp, 

iesaistījās maģistra darbu recenzēšanā. 

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 „Māksla”, iesaistījās maģistra, studiju un bakalaura darbu 

vadīšanā un recenzēšanā, darbojās valsts pārbaudījumu komisijā; direktore Mg. art.I. 

Auziņa iesaistījās valsts pārbaudījumu komisijas darbā; 

 Mg. art. Jānis Jankevics programmā “Jauno mediju māksla” docē moduļos „2D 

interaktīvajiem medijiem” 2 Krp, „Kustīgs attēls: Video māksla” – 2 Krp un 

“Animācija” – 4 Krp, kā arī iesaistījies bakalaura darbu vadīšanā, recenzēšanā un 

Valsts pārbaudījumu komisijas darbā; 

 Topošais mākslas maģistrs Pēteris Riekstiņš docē moduļos “Vizuālā valoda” – 1 Krp 

un “Tehnoloģijas digitālajiem medijiem” – 3 Krp. 

Liepājas mākslas un dizaina vidusskolu 

  Kopīgu semināru organizēšana, sadarbība bibliotēkas izmantošanā (noslēgts 

sadarbības līgums), Mg. paed. S. Vjakse–Liepa docēja profesionālajā maģistra 

studiju programmā „Māksla” studiju kursu Kultūras menedžments – 3 Krp apjomā, 

tika noslēgts sadarbības līgums par darbnīcu izmantošanu ādas dizaina izstrādājumu 

izgatavošanā, Mg. art. Dz. Budovska docēja studiju kursus studiju programmā 

„Dizains”( Produkta dizaina virzienā) – 8 Krp apjomā. 

 Mg. art. Agnese Ivane bakalaura programmā “Jauno mediju māksla” docē moduļos 

„Kustīgs attēls: video māksla” – 3 Krp un „Animācija” –  4 Krp. 

Kauņas koledžu/Lietišķo zinātņu universitāti 

 Sadarbība fotoplenēra organizēšanā un mācību ekskursiju īstenošanā studentiem un 

docētājiem (S. Sauleniene). 

 
  Jauno mediju kultūras centru RIXC 

 iesaistīšanās Jauno mediju mākslas studiju attīstības jautājumu risināšanā, studiju satura 

pilnveides darbā bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studijās; 

 studentu un absolventu iesaistīšana starptautiska mēroga mākslas festivālos gan 

organizatoriskajā, gan radošajā darbā (Māksla + Komunikācijas u.c.) 

 

 Kultūras radošās industrijas izglītības centru, 

 Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldi un Izglītības pārvaldi,  

 Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku,  

 Nodibinājumu „Zinātnes un inovāciju parks”, 

 Biedrību „Liepājas mākslas draugi” 

 Radošo telpu “Ideju bode” 

 

Starptautiskā sadarbība 
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Pārskata periodā tika noslēgts jauns līgums doktorantūras līmenī starp Aalto 

Universitāti Somijā (Mediju laboratorija) un Liepājas universitāti (Jauno mediju mākslas 

doktora programma). 

Maģistra studiju programma “Jauno Mediju māksla” tiek piedāvāta 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 „Māksla”, akadēmiskā bakalaura studiju programmā „Jauno Mediju māksla”, 

profesionālajā bakalaura studiju programmā „Dizains” un „Fotomāksla”.  

Pārskata periodā tika pārskatīts studiju kursu piedāvājums angļu valodā mākslas 

studiju virzienā. 

Studiju virziena ietvaros ar ERASMUS+ stipendijas atbalstu tika īstenota docētāju 

mobilitātes programma, Inta Klāsone viesojās Guardas Politehniskajā institūtā (Portugāle).  

Salīdzinājuma protokola izstrāde paredz studējošiem iespējas apgūt atsevišķus studiju 

priekšmetus vai iziet praksi citu Latvijas augstskolu studiju programmās. 

 

9. Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, studiju 

veidu, iegūstamo grādu, grādu un profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo 

kvalifikāciju 

Studiju programmu uzskaitījumā pārskata periodā izmaiņas netika veiktas.  

 

10. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts  

Iesaistītā akadēmiskā personāla sarakstā pārskata periodā būtiskas izmaiņas netika 

veiktas.   

 

11. 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 sadarbība ar docētāju 

un izvēlēto noslēguma pētījumu tēmas 2014./2015. studiju gadā.  

 

10.tabula 

Profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Dizains“ 

N.p.

k. 

Students (-e) Darba nosaukums Darba vadītājs (-a) 

1. Ansis Alksnis Mājas lapas izstrāde Liepājas 

Universitātes mākslas zinātņu 

programmām 

Andris Millers 

2. Guna Bierande-

Bierena 

Arhitektūra kā performatīvās apziņas 

abrevatīvā mākslas perfekcija 

Zigrīda Atāle 

3. Jeļena Bolduresku Fotogrāfiju digitālās kolāžas Inta Klāsone 

4. Jānis  

Eidiņš 

Mobilās spēles „Bike Up!” grafiskā 

dizaina izveide 

Mārtiņš Latkovskis 

5. Vita Grāvelsiņa Sīrupa vizuālā tēla izveidošana – 

etiķetes dizains pudelei 

Dzintra Vīriņa 

6. Elvijs Gūtmanis Ilūzija kā realitātes sublimācija Zigrīda Atāle 
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Izstrādātais pētījumu loks ir kontekstā ar īstenojamās studiju programmas saturu pēc 

tās pārakreditācijas 2011.gadā trīs pamatvirzienos: datordizainā, interjera dizainā un produktu 

dizainā.  

7. Aiga Jansone Konceptuālas koka zoles formas 

risinājuma prototips 

Dzintra Budovska 

8. Paula Kaupa Krāsu psiholoģiskā, asociatīvā un 

simboliskā nozīme Web dizainā un 

reklāmā 

Andris Millers 

9. Madars Markus-

Narvils 

SIA „Māras Lācis” korporatīvais stils Inta Klāsone 

10. Madara Puliņa Laikraksta „Kurzemnieks” grafiskā 

standarta papildinājumi 

Dzintra Vīriņa 
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11.tabula 

Akadēmiskā augstākās izglītības  bakalaura studiju programmā  

„Jauno mediju māksla“ 

 

N.p.

k. 
Students (-e) Darba nosaukums Darba vadītājs (-a) 

1. Reinis Anziķis Skata punkts anamorfiskā instalācijā Kristaps Grundšteins 

2. Māra Blome Dokumentāla stāsta interpretācija 

kinematogrāfiskā instalācijā 

Kristaps Grundšteins 

3. Diana Bočkova Teksta uztveres pieredzes  

dzejas un mediju tehnoloģiju sintēzē  

Post-digitāla dzejas grāmata 

Kārlis Vērpe 

4. Santa France Dzimuma lomu līdztiesības attēlojums 

interaktīvā video instalācijā 

Raitis Šmits 

5. Lauris Galsons Tipoloģiskā fotosērija – we 

met@internet 

Raitis Šmits 

6. Alise Griezīte Optiskās ilūzijas izmantojums mākslas 

instalācijā 

Ilva Skulte 

7. Artūrs Kalvāns Lietotāja un medija mijiedarbības 

attēlojums audiovizuālā instalācijā 

Kārlis Vērpe 

8. Laine Neimane Privāto digitālo datu vizuāla kodēšana Raitis Šmits 

9. Anna Priedola 3D printēšana kā ekomākslas prakse Kristaps Grundšteins 

9. Ojārs Saulītis Objektīva fotogrāfija kā ikdienas liecība Kārlis Vērpe 

10. Ģirts Edvarts 

Stepiņš 

Bipolāro traucējumu reprezentācija 

izmantojot mūzikas kompozīciju 

Rolands Kronlaks 

11. Ilze Šķestere Stilizēta pašportreta izveide ar balss 

palīdzību 

Rolands Kronlaks 

 

Veiktie pētījumi ir izstrādāti saskaņā ar studiju prpgrammā paredzēto saturu un ir 

atzināgi novērtēti.  

12.tabula 

Akadēmiskā augstākās izglītības  maģistra studiju programmā  

„Jauno mediju māksla“ 

 

N.p.

k. 
Students (-e) Darba nosaukums Darba vadītājs (-a) 

1. Kristaps Biters Dzīvotspējīgās sistēmas modelis 

datorspēles vidē 

Raitis Šmits 

2. Maija Demitere Ilgtspēja kā „lēnā” mediju māksla Raitis Šmits 

3. Krista Dintere Skaņas spektrs kā materiāls mākslā: 

skaņas spektrā balstītu tehniku attīstība 

skaņu mākslā 

Rolands Kronlaks 

4. Andris Vētra Mākslinieku intervences publiskā telpā 

kā māksliniecisks izteiksmes līdzeklis. 

Hepeningi un taktiskie mediji 

Rolands Kronlaks 

5. Paula Vītola Tīkla atmaskošana Raitis Šmits 

6. Rihards Vītols Liesma – datu vizualizācija mākslā Raitis Šmits 
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Izstrādātais pētījumu loks ir kontekstā ar īstenojamās akadēmiskās maģistra studiju 

programmas saturu. 

 
13.tabula 

Profesionālajā augstākās izglītības  maģistra studiju programmā  

 „Māksla“   
 

 

Izstrādātie maģistra darbi iekļāva gan teorētisko, gan praktisko daļu. Tie atspoguļo 

katra maģistranta individualitāti un māksliniecisko varējumu gleznieībā, grafikā, dizainā un 

tehnoloģiju izmantošanā.    

Veiktie pētījumi iezīmē plašu tematisko spektru atbilstoši studiju programmu mērķiem 

un uzdevumiem mākslā, jauno mediju mākslā, dizainā un izglītībā.  

Docētāju līdzdalība simpozijos, festivālos, semināros, zinātniskajās konferencēs, 

projektos Latvijā un ārvalstīs 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 mākslas virzienā ir ikgadējo starptautisko mākslas 

simpoziju – meistardarbnīcu, plenēru un lasījumu organizācija nedēļas garumā. Pārskata 

periodā tika īstenots starptautiskais simpozijs „Abstraktais un konkrētais vizuālās 

mākslas kompozīcijā. Ilustrācija.” 2015.gadā vizuālās mākslas simpozija tematiskais 

piedāvājums bija veltīts Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilejai. 

14.tabula 

 

Norises 

gads 

Simpozija – plenēra tēma Dalībvalstis Dalībnieku 

skaits 

2014 „Ekspromts” Krievija, Latvija, Lietuva 25 

2015 Ilustrācija Lietuva, Latvija 25 

 

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

studenti un absolventi. Simpozija norises laikā tā dalībnieki strādāja gan darbnīcās, gan brīvā 

dabā, iedziļinājās Raiņa un Aspazijas daiļradē, diskutēja par mākslas izglītības aktualitātēm, 

N.p.k. Vārds, uzvārds Nosaukums Vadītājs 

1. Iveta  Arnīte Ikona cauri gadsimtiem Aldis Kļaviņš 

2. Aiva Kukulīte Triptihs digitālā tehnikā „Londona 
mana un tava“ 

Andris Millers 

3. Madara Medne Jaukto mediju mākslas izmatošana 

grāmatu 

ilustrācijā 

Inta Klāsone 

4. Ieva Pastare Sieviete un putns. Fotografika Inta Klāsone 

5. Roberta 

Riežniece 

Seni priekšmeti kā iedvesmas avots 

jaunradei 

Raimonds Gabaliņš 

6. Madara 

Zvonkova 

Triptihs „Mana Liepāja“  Andris Millers 
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dalījās pieredzē, papildināja pirmajā ierašanās dienā iekārtoto izstādi no līdzatvestiem 

darbiem ar simpozija laikā radītiem mākslas darbiem.  

2015. gada mākslas simpozija laikā tika vadītas šādas meistardarbnīcas: 

* Stikla dizains, vadīja LiepU lektors Mg. paed. H. Erbs; 

* Fotomāksla, vadīja LiepU lektors Mg.art. M. Krūmiņš; 

* Grafika, vadīja LiepU lektore Mg.art. Dz. Vīriņa; 

* Glezniecība, vadīja LiepU profesors Mg.art. A. Kļaviņš. 

  

 Sadarbībā ar Zinātnes un Inovāciju parku tika īstenota docētāju, absolventu un 

studentu dalība otrajā Pāvilostas mūzikas un mākslas festivālā "Zaļais stars" 

(Pāvilosta, 2015.gada 25.jūlijs). Festivāla ietvaros tika iekārtota starptautiska izstāde. 

Dalībnieki piedalījās Smilšu skulptūru festivālā, veidojot skulptūru „Stikla kalns”. 

 Sadarbībā ar Liepājas pārstāvniecību Rīgā tika īstenotas studentu darbu izstādes. 

 Studiju procesu būtiski ietekmēja profesionālu mākslinieku un mākslas pedagogu, 

vispārizglītojošo pedagogu iesaistīšanās kopīgos semināros, starpnozaru konferenču 

organizācijā, izstāžu organizēšanā, dalība plenēros un projektos. 2014. 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 diskusijās, 

lasījumos un mākslas darbu izstādē: A.Millers, A.Kļaviņš, I.Klāsone, Dz. Vīriņa, H. 

Erbs, R. Gabaliņš, L. Veita, D. Ģibiete, N. Vilmane, S.Spirģe–Sēne, A. Rozenbahs. 

 Studējošo iesaistīšana pētniecībā atklājās ikgadējā starptautiskā jauno mediju mākslas 

festivālā "iWeek". Festivāls vienoja studentus, topošos un jaunos māksliniekus, jauno 

mediju ekspertus, mākslas kritiķus, pētniekus un citus interesentus no Latvijas, 

Lietuvas, Somijas, Nīderlandes, Vācijas, Ungārijas, Lielbritānijas, Spānijas un citām 

valstīm. Festivāla norises laikā notika mākslinieku prezentācijas, diskusijas, dalīšanās 

pieredzē, bet to noslēdza darbnīcu laikā radīto darbu izstāde un konference.  

6. starptautiskā jauno mediju mākslas festivāla nedēļa „iWeek” tika veidota kā 

platforma jaunām sadarbības formām starp studentiem, lektoriem, profesionāliem 

māksliniekiem, dizaineriem, kā arī rosināja viedokļu apmaiņu un jaunu mākslas darbu 

radīšanu. Festivālu organizēja Mākslas pētījumu laboratorija sadarbībā ar Jauno 

Mediju mākslas centru RIXC, ERASMUS programmas, Liepājas pilsētas Domes 

atbalstu un VKKF atbalstu. 

 Mākslas jomā notiek atklātie zinātniski metodiskie semināri. 

15.tabula 

Mākslas jomas zinātniski metodiskie semināri  

2014./2015. Studiju gadā 

 

Nr.p.k. Semināra tēma Zinātnes 

nozare/ 

pētnieciskā 

institūcija  

Atbildīgais/vadītājs Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

1. Netradicionālie 

keramikas 

apdedzināšanas veidi – 

RAKU 

Mākslas nozare Dace Grīnberga 2014. gada 

septembris 

 

Kuršu iela 

20, 

301. telpa 

2. Kopīgais un atšķirīgais 

dažādu tautu amatniecībā 

– tradīcijās un 

Mākslas nozare Nora Vilmane 2014. gada 

novembris 

 

Kuršu iela 

20, 

301. telpa 
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tehnoloģijā 

3.    Kipra – iedvesmas avots 

mākslinieciskai jaunradei  

Mākslas nozare Aldis Kļaviņš  2015.gada 

februāris 

Lielā iela 

13, 427. 

4.    Stikla dizains pasaules 

dizaineru daiļradē 

Mākslas nozare Herberts Erbs  2015.gada 

aprīlis 

Lielā iela 

13, 427. 

5.    Vizuālās mākslas  

domubiedru 

komunikācija interneta 

vidē 

Mākslas nozare Dzintra Vīriņa  2015. gada 

maijs 

Lielā iela 

13, 427. 

 

12.  Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko 

publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata periodā, 

personālizstādes, dalība izstādēs  
Akadēmiskā personāla zinātniskās un radošās darbības pārskats par 2014. Gadu 

pieejams: 

https://www.liepu.lv/uploads/files/Zin%C4%81tne_p%C4%81rskats_2014.pdf 

Informācija par 2015. Gadu tiks apkopota 2015. Gada decembrī. 

 

13. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību (piemēram, katedru, 

profesoru grupu, laboratoriju, institūtu) uzskaitījums, norādot to uzdevumus 

studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā 

Pārskata periodā būtisku izmaiņu nav.  

 

14. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību (piemēram, katedru, 

profesoru grupu, laboratoriju, institūtu) uzskaitījums, norādot to uzdevumus 

studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā. 

2014./2015. studiju gadā likvidēts prodekāna amats HMZF, kura amata pienākumos 

bija iekļauta Mākslas studiju virziena darbības organizēšana un īstenošana. Tā vietā tika 

izveidots Mākslas nodaļas vadītāja amats. Līdz ar to mākslas studiju virziens iekļaujas 

Mākslas nodaļas darbībā (2015. gadā).  

 Studiju virziena „Māksla” īstenošanā pamatā ir iesaistīti HMZF dekāne, nodaļas 

vadītāja, vecākā sekretāre, mākslas jomas sekretāre (2014. gadā), referente (kopš 2015. Gada), 

programmu direktori un zinātņu virzienu vadītāji. 

 

15. Informācija par ārējiem sakariem: 

15.1. Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām 

 2014./2015. Studiju gadā turpināta sadarbība ar iepriekšējiem sadarbības 

partneriem. Var akcentēt sadarbību ar: 

 Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldi, iesaistot „Jauno mediju mākslas” studiju 

programmas studējošos un mācībspēkus pasākumā „Staro Liepāja”; 

 Liepājas Pārstāvniecību Rīgā, nodrošinot studentu darbu izstāžu iespējas 

pārstāvniecības telpās („Dizains”, „Fotomāksla”); 

 Liepājas pilsētas Bērnu un Jauniešu centru (konkursa darbu izvērtēšanā vizuālajā 

mākslā, studējošo prakses nodrošināšanā);  

 Liepājas pilsētas centrālo zinātnisko bibliotēku, nodrošinot studentu darbu izstāžu 

iespējas („Dizains”, „Fotomāksla”). 

 

15.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno 

līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas 
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2014. gada 20. novembrī Latvijas Universitātē noslēgtā Sadarbības līguma starp Latvijas 

Universitāti, Daugavpils Universitāti, Liepājas Universitāti, Rēzeknes Augstskolu, 

Ekonomikas un kultūras augstskolu studiju virzienā „Mākslas”, docētāji piedalījās Latvijas 

Universitātes 73. zinātniskajā konferencē sekcijā „Mākslas izglītība un dizains” (A. Kļaviņš, 

A. Millers, Dz. Vīriņa, H. Erbs).  

Sadarbībā ar Kauņas Lietišķo zinātņu universitātes J. Vienožinska Mākslu fakultāti tika 

īstenots Fotoplenērs studējošiem no studiju programmas „Fotomāksla” 2014. gada jūnijā. 

Ar Erasmus+ programmas atbalstu uz Gurdas Politehnisko institūtu (Portugāle) devās I. 

Klāsone, savukārt uz Hanzas lietišķo zinātņu universitāti A. Trapenciere, J. Jankevics devās 

docētāju, L. Neimane – studentu mobilitātē. 

 

15.3. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu 

ietvaros, norādot apmaiņas programmu un valsti 

16.tabula 

Studiju gads Studiju programma Valsts Studentu 

skaits 

Programma 

2014./2015. Dizains Portugāle 2 ERASMUS  

Jauno mediju 

māksla(bakalaura) 

Portugāle 4 ERASMUS 

Jauno mediju māksla 

(bakalaura) 

Somija 2 ERASMUS 

Jauno mediju māksla Vācija 2 ERASMUS 

  KOPĀ 10  
 

 

15. 4. Ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā kopumā, kā arī sadalījumā pa 

studiju programmām, norādot studiju ilgumu, valsti. 

 

17.tabula 

Studiju 

gads 

Valsts Studiju programma Studentu 

skaits 

Studiju ilgums 

2014./2015. Vācija Jauno mediju māksla 1 5 mēneši 

  KOPĀ 1  
 

 

 

 

 



21 
 

 

II.  1. Akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

„Jauno mediju māksla” (kods 43213) raksturojums 

 

1. Studiju programmas mērķis:  

Īstenot kvalitatīvu akadēmisku izglītību humanitāro zinātņu mākslas nozarē, 

apakšnozarē – jauno mediju māksla. 

Sagatavot konkurētspējīgus un uz pētniecību orientētus jauno mediju māksliniekus. 

 

2. Uzdevumi  

1. Nodrošināt kvalitatīvu studiju procesu, sniedzot studentiem nepieciešamo atbalstu 

un iespējas akadēmisko zināšanu un praktisko prasmju apguvē jauno mediju mākslā.  

2. Radīt jauno mediju mākslas studijām atbilstošu vidi un piedāvāt daudzpusīgu, 

starpdisciplināru akadēmisko apmācību; nepārtraukti pilnveidot materiāli tehnisko bāzi, kā 

arī piesaistīt studiju programmai un pētniecībai šīs jomas profesionāļus. 

3. Stimulēt studentu radošo potenciālu ideju izstrādē, spēju patstāvīgi izzināt jauno, 

kritiski analizēt, izdarīt secinājumus, attīstīt pētniecības darbam nepieciešamās prasmes un 

iemaņas.  

4. Veicināt studentu pieredzi mācīties un strādāt sadarbībā, iesaistoties, radot, 

prezentējot un vadot projektus, lai izprastu jauno mediju mākslas procesus un radītu 

mākslas darbus internetā vai citās komunikāciju vidēs (mobilajās, tiešraides, vietrādes vai 

satelīttehnoloģiju).  

5. Stiprināt studiju saikni ar reālo praksi nacionālā un starptautiskā sadarbības tīklā. 

6. Nodrošināt jauno mediju mākslas un pētniecības projektu publisku pieejamību 

sabiedrībai. 

 

12. Informācija par studējošajiem: 

Kopā programmā 2014./2015.studiju gadā studē 42 studenti: 

1.kursā- 12 

2.kursā –14 

3.kursā -16 

 

12.1. studējošo skaits (pilna laika studijas) 

18.tabula 

                         Imatrikulēti Eksmatrikulēti 

Nosaukums 2011. 2012. 2013. 2014. Ko

pā 

2011. 2012. 2013. 2014. Kopā 

Jauno 

mediju 

māksla 

19 18 19 12 67 5 10 6 5 26 

12.3. absolventu (ja tādi ir) skaits 

2015. gadā studiju programmā bija 12 absolventi.  
 

18.Studējošo aptaujas un to analīze. 

Aptaujas un diskusijas novērtēšanas periodā veica Kvalitātes vadības sistēmas 

vadītāja. Aptaujā piedalījās 17 respondenti no 1., 2., 3. kursa. 11 no respondentiem studē 
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par valsts budžeta līdzekļiem, 6 par personīgajiem līdzekļiem. Kopumā var atzīmēt šādas 

atbildes: 

1. Studēt Liepājas universitātē ļoti ietekmēja konkrētā specialitāte, draugu 

un paziņu ieteikumi. Lielākais vairākums respondentu uzskata, ka nemaz 

neietekmēja LiepU pārstāvju viesošanās skolā, reklāma medijos, 

Augstskolas piedāvātās aktivitātes, augstskolas atrašanās vieta tuvāk 

mājām, Sociālos medijos iegūtā informācija (draugiem.lv, twitter.com u. 

c.), kā arī studēt tāpēc, ka nav ko darīt un visi tā dara. 

2. Studiju programmas izvēli noteica: studēt budžeta grupā (viedokļi dalās), 

studiju programmas saturs, iegūt jaunas zināšanas, apgūt izvēlēto 

specialitāti un atbilstība interesēm. 

3. Cik lielā mērā Jūs kopumā apmierina izvēlētā studiju programma, pamatā 

sniegtās atbildes ir: 38% pilnīgi apmierina, 56% daļēji apmierina un 6% 

studējošo neapmierina.  

4. Studējošie piekrīt apgalvojumiem: iegūtās zināšanas man noder/noderēs 

darbā, studiju programma ir konkurētspējīga Latvijā, studiju kursi 

papildina manu vispārējo redzesloku, studiju procesā ir iespējams 

iepazīties ar nozares specifiku ārpus lekcijām. 54% respondentu pilnīgi 

nepiekrīt, ka šī ir iespēja bez īpašas piepūles iegūt izglītību. 

5. Izredzes darba tirgū pēc pašreizējās studiju programmas beigšanas tiek 

vērtētas kā ļoti labas un labas Latvijā un ārvalstīs. 

6. Studiju programmas stiprās puses: dažāda veida zināšanu ieguve, plašas 

tematiskās iespējas, atmosfēras brīvība, iespēja strādāt praktiski, ārvalstu 

lektoru piesaiste, pieejamais tehniskais nodrošinājums, ārpusstudiju 

pieredze, MPLab forums, starptautiska kontaktu veidošana;  

7. Studiju programmas vājās puses, trūkumi: pasniedzēju laika trūkums, 

tehniskā aprīkojuma nolietošanās, biežas izmaiņas lekciju norisē. 

Nepietiekams laiks patstāvīgajam darbam, moduļu sistēma, atsevišķu 

docētāju nekompetence. 

8. Ieteikumi studiju programmas pilnveidei: vairāk angļu valodas lekciju 

1.studiju kursā, samazināt darba apjomu, pamatot vērtējumu, ievērot 

darbu nodošanas un izstrādes termiņus. 

9. 66% respondentus pilnīgi apmierina, 24% daļēji apmierina studiju 

procesa nodrošinājums ar literatūru un metodiskajiem materiāliem. 

Negatīvas atbildes netika saņemtas. 

10. 72% respondentus pilnīgi apmierina, 24% daļēji apmierina studiju 

procesa papildinājums ar radošām nodarbībām. Negatīvas atbildes netika 

saņemtas. 

11. 54% respondentus pilnīgi apmierina, 24% daļēji apmierina informācija 

par ārpusstudiju aktivitātēm. Negatīvas atbildes netika saņemtas.  

12. Docētāju attieksme pret studentiem pilnīgi un daļēji apmierina. Negatīvas 

atbildes netika saņemtas. 

13. Patstāvīgie darbi pamatā tiek gatavoti katru dienu vai vairākas reizes 

nedēļā mājās/dienesta viesnīcā. Netiek gatavoti lasītavā, datorlasītavā, 

ieplānotā auditorijā. 

14. Lielākā daļa studējošo uzskata, ka patstāvīgā darba uzdevumi ir konkrēti, 

mērķtiecīgi, izpaužas lekcijā, ņemti vērā kursa pārbaudījumā. Lai gan šajā 

jautājumā domas dalās.  

15. Mācībspēku konsultācijas tiek izmantotas pamatā reizi nedēļā, izstrādājot 

studiju darbu. Lielākā respondentu daļa mācībspēku konsultācijas izmanto 
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reizi mēnesī, izstrādājot studiju darbus, patstāvīgos darbus, bakalaura 

darbus. 

16. 56 % respondenti izmanto MOODLE vidi, 38% to neizmanto, 6% nav 

atbildes. Komentāri par MOODLE vidi liecina, ka tā tiek raksturota gan 

kā noderīga, gan haotiska. 

17. Darbinieku attieksme pret studentiem dažādās LiepU struktūrvienībās 

kopumā tiek vērtēta kānbļoti laba un laba.  

18. Studiju iespējas ārzemēs plāno izmantot 44 % no respondentu skaita, 

neplāno 44 % neplāno, 12% jau ir izmantojuši iespēju studēt ārvalstīs. 

19. Visbiežāk neizmanto LiepU piedāvātās apmaiņas iespējas studēt ārzemēs: 

nav atbilstošu svešvalodu zināšanu, kavē nepieciešamība strādāt, nav 

interese par šādām studijām, kā arī ne vienmēr apgūtie studiju kursi 

ārzemēs tiek pielīdzināti studiju programmā apgūstamajiem kursiem.  

20. Informāciju par LiepU piedāvātās apmaiņas studiju iespējām pamatā 

iegūst no kursa biedriem, LiepU mājas lapas, bukletiem. 

21. Informāciju par studiju procesu LiepU respondenti pamatā iegūst sociālos 

medijos (draugiem.lv, twitter.com u. c.). Neiegūst: no LAIS, no 

informācijas stendiem. 

22. Informācijas kvalitāte par studiju programmas saturu un apjomu, 

pārbaudījumu kārtošanu un to veidiem pamatā tiek vērtēta kā laba.  

23. Studējošie pamatā 2014./2015. studiju gadā nodarbības apmeklēja 75%-

100%. 

24. Sekmes studijās 60% ir labas un teicamas, 40% labas. 

25. Paralēli studijām 60% respondentu strādā ar studijām saistītā jomā, 26 % 

nestrādā ar studijām saistītā jomā, 16% nav snieguši atbildes.  

26. Respondentu atbildes liecina, ka strādā, lai segtu ikdienas tēriņus, lai 

uzlabotu savas dzīves kvalitāti, lai iegūtu pieredzi darba tirgū. 

27.  Nākotnē plāno strādāt Latvijā, saistībā ar apgūstamo specialitāti 53%, 

ārzemēs 32%, 15% nezin. 

Aptaujā atklājas risināmo jautājumu loks, lai pilnveidotu studiju programmas 

īstenošanas norisi. Galvenokārt tie ir: materiāltehniskā aprīkojuma uzturēšanas jautājumi, kā 

arī nepārtraukta tā atjaunošana. Respondentu sniegtās atbildes apliecina, ka studēt šajā 

programmā topošie studenti izvēlas mērķtiecīgi.  
 

19. Absolventu (ja tādi ir) aptaujas un to analīze. 
Aptaujā piedalījās desmit 2015., 2014., 2013. studiju gada absolventi. 8 no respondentiem 

studējuši par valsts budžeta līdzekļiem, 2 par personīgajiem līdzekļiem. 60% ir darba attiecībās, 40% 

ir pašnodarbinātie vai arī strādā pusslodzi. Ieņemamie amati: grafikas dizainere, WEB dizainere, 

digitālo produktu dizaineris, skaņu operators, video mākslinieks, mācībspēks.   

50% absolventu uzskata, ka LiepU iegūtās teorētiskās zināšanas ir pietiekamas, lai sekmīgi 

pildītu darba pienākumus, 40% respondentu uzskata, ka daļēji, 10% nav atbildes. Tieši tāpat tiek 

novērtētas LiepU iegūtās praktiskās iemaņas. 80% respondentu uzskata, ka profesionālās 

sagatavotības līmenis ir labs, 20% to novērtējuši kā ļoti labu. Visi aptaujātie absolventi šo 

programmu ieteiktu apgūt arī citiem studentiem. Ieteikumi vairāk integrēt praktisku sadarbību ar 

uzņēmumiem studiju procesā un papildināt tehnisko aprīkojumu.  

 

Secinājumi 

 Atskaites periodā tika īstenots studiju programmas „Jauno mediju māksla” vienā 

studiju gadā paredzētais saturs. Turpmāk, nozīmīgi ir nostiprināt un attīstīt sadarbību 
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uzņēmumiem/iestādēm un organizācijām. Turpināt studentu un mācībspēku iesaistīšanos 

daudzveidīgās aktivitātēs Latvijā un ārvalstīs.  
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19.tabula 

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas  

 „Jauno mediju māksla” attīstības plāns 2014. – 2015.studiju gadam 

 
 

N. 

p. 

k

. 

Konstatētās 

problēmas 

Veicamie uzdevumi Izpildes laiks Atbildīgais par izpildi Izpildītāji Izpildes apliecinājums/ 

novērtējums 

Izpildes apliecinājums 

1.  
 

Studiju 

programmas 

īstenošanas un 

satura pilnveide 

Studiju moduļu satura un 

īstenošanas pilnveide 

Regulāri  Programmas direktors  

 

Studiju programmā 

iesaistītie docētāji 

Pilnveidoti studiju programmā 

paredzēto moduļu īstenošana  

 

 

Izpildīts 

2.  
 

Studiju 

programmas 

popularizēšana 

Regulāra studiju programmas 

rezultātu popularizēšana  

Regulāri Programmas direktors  

 

Studiju programmā 

iesaistītie docētāji un 

studējošie 

Noorganizēti pasākumi jauno 

mediju mākslas jomā Liepājā, 

Latvijā 

Izpildīts 

3.  Sadarbība ar 

citām 

augstskolām 

Latvijā un 

ārvalstīs  

Pilnveidot sadarbību ar citām 

augstskolām unpētniecības 

institūcijām 

Regulāri Programmas direktors Studiju programmā 

iesaistītie docētāji un 

studējošie 

Noorganizēta iweek radošā 

nedēļa iesaistot dalībniekus 

no Latvijas un ārvalstīm 

Izpildīts 
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20.tabula 

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas  

 „Jauno mediju māksla” attīstības plāns 2015. – 2016.studiju gadam 
 

N. 

p. 

k

. 

Konstatētās 

problēmas 

Veicamie uzdevumi Izpildes laiks Atbildīgais par izpildi Izpildītāji Izpildes apliecinājums/ novērtējums 

4.  

1. 

Studiju 

programmas 

īstenošanas un 

satura pilnveide 

Studiju moduļu satura un 

īstenošanas pilnveide 

Regulāri  Programmas direktors  

 

Studiju programmā 

iesaistītie docētāji 

Pilnveidoti studiju programmā paredzēto 

moduļu īstenošana  

 

 

2. 

 

Studiju 

programmas 

popularizēšana 

Regulāra studiju programmas 

rezultātu popularizēšana  

Regulāri Programmas direktors  

 

Studiju programmā 

iesaistītie docētāji un 

studējošie 

Noorganizēti pasākumi jauno mediju 

mākslas jomā Liepājā, Latvijā 

3. Sadarbība ar 

citām 

augstskolām 

Latvijā un 

ārvalstīs, ar 

darba devējiem  

Pilnveidot sadarbību ar citām 

augstskolām un pētniecības 

institūcijām, kā arī 

radošajām organizācijām 

un darba devējiem 

Regulāri Programmas direktors Studiju programmā 

iesaistītie docētāji un 

studējošie 

Noorganizēta iweek radošā nedēļa, 

iesaistot dalībniekus no Latvijas un 

ārvalstīm 

Programmas īstenošanā iesaistīti darba 

devēji  

4. Studiju darbu 

kvalitātes 

neviendabība 

Izveidot  fakultātē vienotus 

Studiju darbu rakstīšanas 

noteikumus 

2015./2016. studiju gadā Dekāne 

Programmas direktore 

Dekāne 

Programmas direktore 

Docētāji 

Studiju darbu kvalitātes uzlabošanās 

(korekts noformējums, zinātniskā stila 

ievērošana) 
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II. 2. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Dizains” 

raksturojums (kods 42214) 

 

1. Studiju programmas mērķis:  

 nodrošināt apstākļus iegūt kvalitatīvu un konkurētspējīgu starpnozaru augstāko profesionālo 

izglītību dizainā, sagatavojot speciālistus, kuri spēj realizēt pētniecībā un mākslinieciskajā 

jaunradē balstītas inovatīvas idejas specializācijas jomā. 

 

2. Studiju programmas uzdevumi:  

 

1. Nodrošināt pētniecībā balstītu teorētisko zināšanu ieguvi dizainā 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, dizaindarbības plānošanā un vadīšanā, apvienojot teorētiskās un 

praktiskās zināšanas dizainā, uzņēmējdarbībā un tehnoloģijās starpdisciplinārā skatījumā;  

3. Nodrošināt teorētisko atziņu pielietošanu pētnieciskajās profesionālajās praksēs 

sadarbībā ar uzņēmējiem un darba devējiem, praktiski iesaistoties ar daudzveidīgām prasmēm 

mākslā, uzņēmējdarbībā un tehnoloģijās jaunu produktu izstrādes procesā; 4. Attīstīt studentu 

jaunrades, uzņēmējdarbības un inovāciju veicinošas domāšanas prasmes sadarbībā un 

starpdisciplinaritātē mūsdienīgu dizaina uzdevumu risināšanā profesionālajā darbībā, vai 

turpmākām studijām maģistra studijām Latvijā un/vai ārvalstīs. 

 

6. 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. 2014./2015. studiju gadā tika 

organizētas vairākas izstādes, iesaistot studējošos: 

 Studentu darbu izstādes Liepājas pārstāvniecībā Rīgā „Interjera projektēšana”; 

(2014); 

 Studentu darbu izstādes Liepājas pārstāvniecībā Rīgā „Portreti un Klusās dabas”; 

(2015); 

 Bakalaura darba izstāde LiepU (M. Markuss – Narvils); 

Studiju laikā tika izstrādāti 3 studiju darbi. Tika organizētas prakses no 1.–4.kursam, 

noslēdzot līgumus ar potenciālajiem darba devējiem. Prakses rezultāti tika izvērtēti prakses 

konferenču laikā. Tika organizētas mācību ekskursijas (Rīga, Kauņa, Klaipēda), 

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. Praktisko veikumu izvēlētajā specializācijā –  

datordizainā, produktu dizainā, interjera dizainā, kompozīcijā, gleznošanā, zīmēšanā 

izvērtēja komisija.  

Studiju noslēguma darbu izstrādes gaita tika atspoguļota Studentu zinātnes un 

radošuma nedēļas ietvaros fakultātes rīkotās konferences ietvaros.  

Liela nozīme tika pievērsta studējošo patstāvīgajam individuālajam darbam. Tas tika 

plānots un īstenots atbilstoši studiju kursu programmām.  
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    2014./2015. studiju gada absolventiem tika piešķirta kvalifikācija trīs virzienos: 

datordizainā, interjera dizainā, produktu dizainā. 
 

12.Informācija par studējošiem 

12.1. studējošo skaits (pilna laika studijas) 

 

Kopā studiju programmā 2014./2015.studiju gadā studēja 67 studenti: 

1.kursā- 12 

2.kursā –14 

3.kursā -25 

4.kursā-16 

21.tabula 

                         Imatrikulēti Eksmatrikulēti 

Nosaukums 2011. 2012. 2013. 2014. Kopā 2011. 2012. 2013. 2014. Kopā 

Dizains 25 33 17 14 89 4 7 8 8 27 

12.3. absolventu (ja tādi ir) skaits 

2015. gadā studiju programmā bija 12 absolventi.  

 

13.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 konkrētā specialitāte, budžeta 

vietu skaita esamība, augstskolas atrašanās tuvu mājām, izstādē „Skola” 

iegūtā informācija, draugu paziņu ieteikumi un vecāku viedoklis. 

Neietekmēja: lielākais vairums respondentu uzskata, ka nemaz 

neietekmēja studentu ēnošana / LiepU darbinieku ēnošana, reklāma 

medijos, LiepU pārstāvju viesošanās skolā, Sociālos medijos iegūtā 

informācija (draugiem.lv, twitter.com u. c.), studiju maksa par studijām.  

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. Drīzāk noteica arī studiju programmas apraksts un 

ieteikumi.  

4. Studējošie piekrītat apgalvojumiem: iegūtās zināšanas man noder/noderēs 

darbā, studiju programma ir konkurētspējīga Latvijā, studiju kursi 

papildina manu vispārējo redzesloku, 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 Latvijā un ārvalstīs. 

6. Studiju programmas stiprās puses: atsevišķu pasniedzēju profesionalitāte, 

elastīgums, ERASMUS iespējas, programmatūras apmācība, iespējas 
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studēt par budžeta līdzekļiem, datorprogrammu apguve, dinamika, studiju 

priekšmetu daudzveidība.  

7. Studiju programmas vājās puses, trūkumi: telpu trūkums, nedisciplinētība, 

neliels lekciju skaits, uzdevumu līmenis, nepiemērotas lekcijas, metodika.  

8. Ieteikumi studiju programmas pilnveidei: sakārtot ērtāku lekciju 

plānojumu, finansu piesaistīšana, personāla maiņa, iespēja darboties reālā 

uzņēmumā, pievienot lekcijas WEB dizainā un mākslas vēsturē, lielāku 

atdevi no pasniedzējiem, vairāk radošus uzdevumus lekciju laikā, veicināt 

studentu atbildību, sakārtot vidi.  

9. 45% pamatā apmierina, 35% pilnīgi apmierina, 20% daļēji neapmierina 

studiju procesa nodrošinājums ar literatūru un metodiskajiem materiāliem. 

10. Docētāju attieksme pret studentiem pamatā apmierina, divus studējošos 

neapmierina. 

11. Prakses saturs, plānošana, norise un iegūtās iemaņas/zināšanas pamatā 

apmierina. Studējošie uzskata, ka prakses ir labas, bet maksājošiem 

studentiem tajā laikā, tajā laikā nebūtu par to jāmaksā studiju maksa. 

12. Patstāvīgie darbi pamatā tiek gatavoti katru dienu un vairākas reizes 

nedēļā mājās/dienesta viesnīcā. Netiek gatavoti lasītavā, datorlasītavā, 

datorklasēs. 

13. Lielākā daļa studējošo uzskata, ka patstāvīgā darba uzdevumi ir konkrēti, 

mērķtiecīgi, izpaužas lekcijā, ņemti vērā kursa pārbaudījumā. Lai gan šajā 

jautājumā domas dalās.  

14. Mācībspēku konsultācijas tiek izmantotas pamatā 2 – 3 reizes mēnesī, 

izstrādājot studiju darbu, patstāvīgos darbus. Tanī pat laikā ir pietiekams 

skaits studentu, kuri konsultācijas izmanto vairākas reizes nedēļā un retāk.  

15. 80 % izmanto MOODLE vidi. 

16. Darbinieku attieksme pret studentiem dažādās LiepU struktūrvienībās tiek 

vērtēta kā ļoti laba un laba, lai gan 20% nav atbildes.  

17. Studiju iespējas ārzemēs plāno izmantot 35% no respondentu skaita, 

neplāno 65% neplāno. 

18. Prakses iespējas ārzemēs plāno izmantot 35%, pārējie neplāno. 

19. Visbiežāk neizmanto LiepU piedāvātās apmaiņas iespējas studēt un 

prakses iespējas ārzemēs: kavē nepieciešamība strādāt, ģimenes apstākļi, 

nav atbilstošu svešvalodu zināšanu, nedrošības sajūta. 

20. Informāciju par LiepU piedāvātās apmaiņas studiju iespējām un prakses 

iespējām iegūst no kursa biedriem, programmas direktora, bukletiem un 

informācijas mājas lapā. 

21. Informāciju par studiju procesu LiepU respondenti pamatā iegūst LAIS, 

tikšanās reizēs ar studiju programmas direktori, dekāni, prodekāni. 

Neiegūst: sociālos medijos (draugiem.lv, twitter.com u. c.), no 

informācijas stendiem. 

22. Informācijas kvalitāte par studiju programmas saturu un apjomu, 

pārbaudījumu kārtošanu un to veidiem tiek vērtēta kā ļoti laba un laba. 

Slikti tiek vērtēta informācija par izvēles kursiem un izmaiņām nodarbību 

sarakstā.  

23. Studējošie pamatā 2014./2015. studiju gadā nodarbības apmeklēja 75%-

100%. 

24. Sekmes studijās 70% ir labas un teicamas, 10% labas, 20% nav atbildes. 

25. Paralēli studijām 38% respondentu strādā ar studijām saistītā jomā, 25% 

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

uzlabotu savas dzīves kvalitāti, lai iegūtu pieredzi darba tirgū. 

27.  Nākotnē plāno strādāt Latvijā, saistībā ar apgūstamo specialitāti 40%.  

Aptaujā atklājas risināmo jautājumu loks, lai pilnveidotu studiju programmas 

īstenošanas norisi. 

 

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

Aptaujā piedalījās 2013. un 2014. gada 6 absolventi. Pieci no respondentiem ir 

studējuši par valsts budžeta līdzekļiem. Visi, kuri piedalījās aptaujā, ir darba attiecībās. 

Ieņemamie amati ir: dizaineri un datorgrafiķi. Uz jautājumu, vai LiepU iegūtās zināšanas ir 

pietiekamas, lai sekmīgi pildītu darba pienākumus, 40% atbildēja, ka jā, 10%  - nē, 50%- 

daļēji. 

Uz jautājumu, vai iegūtās praktiskās iemaņas ir pietiekamas, lai sekmīgi pildītu darba 

pienākumus, 20% atbildēja – jā, 20%-nē, 60% sniedza atbildes, ka daļēji. 

Uz jautājumu par savu profesionālo sagatavotības līmeni 80% atbildēja, ka labi, 10% - 

slikti, 10%-ļoti slikti. 

Kā ieteikumi studiju procesa pilnveidei ir norādīti šādi aspekti: izskaust lekcijas, kuras 

ir „ķeksīša” dēļ (angļu valoda, filozofija u.c.). Minēto vietā piedāvāt nodarbības datorgrafikas 

jomā; mainīt docētāju sastāvu, pielietot mūsdienīgākas mācību metodes, pieaicināt vairāk 

vieslektoru. Pamatots ir absolventu ieteikums izveidot modernāku vidi un uzdevumus, kuri 

jāveic, reāli sasaistīt ar profilējošo jomu. 

Iespējams, ka telpu iekārtojums LiepU studiju korpusā 14, dos pilnvērtīgāku praktisko 

studiju iespējas.  

 

21.Secinājumi 

 Atskaites periodā tika realizēts 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) turpināma darbnīcu pārvietošana no LiepU studiju korpusa Kuršu ielā 20 uz LiepU 

studiju korpusu Lielā ielā 14.  

3) papildināma materiāli tehniskā bāze, veidojot kvalitatīvu mākslas un dizaina vidi, 

tādējādi pilnveidojot studējošo profesionālo sagatavotību, līdztekus attīstot jaunrades un 

zinātniskās izpētes darbību; 

4)  uzlabot studentu studiju un bakalaura darbu kvalitāti; 

5) turpināt studentu izstāžu darbību mākslā un dizainā, radot interesi par studiju 

programmu. 
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22.tabula 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

„Dizains” attīstības plāna izpilde 2014./2015. studiju gadam 
 

N. 

p. 

k

. 

Konstatētās 

problēmas 

Veicamie uzdevumi Izpildes laiks Atbildīgais par izpildi Izpildītāji Plānotais izpildes 

apliecinājums/ novērtējums 

Izpildes apliecinājums 

5.  
 

Akadēmiskā personāla 

pētniecības darbība, 

tā ietekme uz studiju 

darbu  

Docētāju iesaistīšanās 

pētniecībā mākslas 

un dizaina jomā; 

Docētāju iesaistīšana 

ar doktora grādu 

mākslā studiju 

procesa īstenošanā. 

 

Katru studiju 

gadu 

Programmas direktore 

Studiju programmas 

virzienu vadītāji 

Studiju programmā 

iesaistītie docētāji 

Noorganizēta dizaina konference 

 

Iesaistīti docētāji ar doktora grādu 

mākslā studiju procesa 

īstenošanā; 

 

Docētāju dalība izstādēs, 

simpozijos, plenēros  

Konference noorganizēta 

sadarbībā ar Kauņas Lietišķo 

zinātņu Universitāti  

Studiju procesa īstenošanā 

iesaistīta Fulbraita stipendiāte 

no Merilendas (ASV) 

asociētā profesore Lynn 

Cazabon 

Docētāji piedalījušies 

izstādēs, simpozijos, 

plenēros Latvijā un ārvalstīs 

6.  
 

Mūsdienīga studiju 

satura īstenošana 

Regulāra studiju 

satura pilnveide 

Katru studiju 

gadu 

Programmas direktore 

Studiju programmas 

virzienu vadītāji 

Studiju programmā 

iesaistītie docētāji 

Pilnveidots studiju kursu saturs Pilnveidoti studiju kursu 

apraksti 

7.  
 

Sadarbība ar 

uzņēmējiem 
 

 

 

Sadarbības izveide ar 

LiepU Zinātnes un 

inovāciju parku 

Katru studiju 

gadu 

Programmas direktore 

Studiju programmas 

virzienu vadītāji 

Studiju programmā 

iesaistītie docētāji 

Noslēgti sadarbības līgumi; 

Veikti pētījumi 

Sadarbība ar nozares institūcijām  

Noslēgti sadarbības līgumi 

ar potenciālajiem darba 

devējiem studējošo prakšu 

īstenošanā. Prakses 

ietvaros veikti pētījumi. 

8.  
 

 

Sadarbība ar ārvalstu 

partnerinstitūcijām  

Sadarbībā ar Ārējo 

sakaru daļu 

veicināt studiju 

programmas 

studentu 

piedalīšanos 

izsludinātajos 

konkursos uz 

studijām ārzemēs 

Katru studiju 

gadu 

Programmas direktore 

Ārējo sakaru daļa 

Programmā studējošie, 

docētāji 

Studējošo līdzdalība konkursos. 

Studijas ārzemēs, docētāju 

mobilitāte 

2 studenti ar Erasmus 

stipendijas atbalstu studēja 

ārvalstīs 
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9.  
 

 

 

 

 

Reflektantu skaita 

samazināšanās 

Programmas 

popularizēšana  

 

Studentu sadarbība 

starp studiju 

programmām 

izstāžu un 

pasākumu 

organizācijā 

 

Studentu darba 

rezultātu 

eksponēšana, 

atvērto darbnīcu 

organizēšana  

Katru studiju 

gadu 

LiepU Sabiedrisko 

attiecību daļa 

 

Programmas direktore  

Studiju programmas 

virzienu vadītāji 

Studiju programmā 

iesaistītie docētāji un 

studējošie 

Informācijas savlaicīga nodošana 

izglītības iestādēm 

 

Studentu noorganizēti pasākumi 

un izstādes 

 

Studentu darbu izstādes un 

radošās darbnīcas  

Informācija par studiju 

programmu tika 

sagatavota savlaicīgi; 

 

Noorganizētas studentu 

darbu izstādes; 

 

Studējošie iesaistījās 

zinātnieku nakts 

pasākumos un vadīja 

darbnīcu datorgrafikā; 

 

Studējošie iesaistījās 

informācijas dienas norisē. 

10.  

 

 

 

Infrastruktūras 

nodrošinājums 

Uzlabot materiāli 

tehnisko 

nodrošinājumu; 

Papildināt bibliotēkas 

krājumus ar 

jaunāko literatūru 

mākslā un dizainā 

Regulāri 

iespēju 

robežās 

LiepU Saimniecības 

padome 

LiepU bibliotēkas 

vadītāja  

Studiju programmas 

virzienu vadītāji 

Studiju programmā 

iesaistītie docētāji un 

Saimniecības daļas 

vadītāja 

Iegādāts tehniskais aprīkojums; 

 

Papildināts literatūras klāsts 

bibliotekā 

Turpinās darbnīcu 

iekārtošanas process, 

tehniskā aprīkojuma 

uzstādīšana Lielā ielā 14 
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23.tabula 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

“ Dizains” attīstības plāns 2015./2016.studiju gadam 
 

N. 

p. 

k

. 

Konstatētās 

problēmas 

Veicamie uzdevumi Izpildes laiks Atbildīgais par izpildi Izpildītāji Plānotais izpildes apliecinājums/ 

novērtējums 

11.  

 

Akadēmiskā personāla 

pētniecības darbība, 

tā ietekme uz studiju 

darbu  

Docētāju iesaistīšanās 

pētniecībā mākslas un 

dizaina jomā; 

Docētāju iesaistīšana ar 

doktora grādu mākslā 

studiju procesa 

īstenošanā 

  

Katru studiju 

gadu 

Programmas direktore 

Studiju programmas 

virzienu vadītāji 

Studiju programmā iesaistītie 

docētāji 

Noorganizēta dizaina konference 

 

Iesaistīti docētāji ar doktora grādu 

mākslā studiju procesa īstenošanā; 

 

Docētāju dalība izstādēs, simpozijos, 

plenēros  

12.  

 

Mūsdienīga studiju 

satura īstenošana 

Regulāra studiju satura 

pilnveide 

Katru studiju 

gadu 

Programmas direktore 

Studiju programmas 

virzienu vadītāji 

Studiju programmā iesaistītie 

docētāji 

Pilnveidots studiju kursu saturs 

13.  

 

Sadarbība ar 

uzņēmējiem 
 

 

 

Sadarbības izveide ar 

LiepU Zinātnes un 

inovāciju parku 

Katru studiju 

gadu 

Programmas direktore 

Studiju programmas 

virzienu vadītāji 

Studiju programmā iesaistītie 

docētāji 

Noslēgti sadarbības līgumi; 

Veikti pētījumi 

Sadarbība ar nozares institūcijām  

14.  

 

 

Sadarbība ar ārvalstu 

partnerinstitūcijām  

Sadarbībā ar Ārējo 

sakaru daļu veicināt 

studiju programmas 

studentu piedalīšanos 

izsludinātajos 

konkursos uz studijām 

ārzemēs 

Katru studiju 

gadu 

Programmas direktore  

Ārējo sakaru daļa 

Programmā studējošie, docētāji Studējošo līdzdalība konkursos. 

Studijas ārzemēs, docētāju mobilitāte 

15.  

 

 

 

Reflektantu skaita 

samazināšanās 

Programmas 

popularizēšana  

 

Studentu sadarbība starp 

Katru studiju 

gadu 

LiepU Sabiedrisko attiecību 

daļa 

 

Programmas direktore  

Studiju programmā iesaistītie 

docētāji un studējošie 

Informācijas savlaicīga nodošana 

izglītības iestādēm 

 

Studentu noorganizēti pasākumi un 
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studiju programmām 

izstāžu un pasākumu 

organizācijā 

 

Studentu darba rezultātu 

eksponēšana, atvērto 

darbnīcu organizēšana  

Studiju programmas virzienu 

vadītāji 

izstādes 

 

Studentu darbu izstādes un radošās 

darbnīcas  

  Studiju programmas 

„Fotomāksla”  

integrācija programmā 

„Dizains”; 

tipveida plāna izveide,  

studiju kursu pārstrāde 

un izstrāde 

2015./2016.studij

u gads 

Nodaļas vadītāja 

Programmas direktore  

Nodaļas vadītāja 

Programmas direktore 

Studiju programmā iesaistītie 

docētāji 

Izmaiņas studiju programmā, izstrādāts 

tipveida plāns 

Izstrādāti studiju kursu apraksti 

16.  Studiju darbu 

kvalitātes 

neviendabība 

Izveidot vienotus Studiju 

darbu rakstīšanas 

noteikumus 

Izvērtēt akadēmiskās 

rakstīšanas un latviešu 

valodas kursu 

iekļaušanas iespējas 

2015./2016. 

studiju gadā 

Dekāne 

Programmas direktore 

Dekāne 

Programmas direktore 

Docētāji 

Studiju darbu kvalitātes uzlabošanās 

(korekts noformējums, zinātniskā stila 

ievērošana) 

17.  

 

 

 

Infrastruktūras 

nodrošinājums 

Darbnīcu aprīkojuma 

uzstādīšana 

Papildināt bibliotēkas 

krājumus ar jaunāko 

literatūru mākslā un 

dizainā 

Iespēju robežās LiepU Saimniecības padome 

LiepU bibliotēkas vadītāja  

Studiju programmas virzienu 

vadītāji 

Studiju programmā iesaistītie 

docētāji un Saimniecības 

daļas vadītāja, 

Administratīvais direktors 

Uzstādīts tehniskais aprīkojums, 

Iekārtotas telpas; 

Saņemta periodika LiepU bibliotēkā 
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II. 3. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

„Fotomāksla” (kods 42 214) 

1. Studiju programmas mērķis:  

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. 

 

2. Uzdevumi: 

 Veidot izpratni par specializētu zināšanu aktualitāti mākslas fotogrāfa profesijā un 

mākslinieciski radošajā darbībā; 

 Rosināt pielietot teorētiskās zināšanas sociālā dialoga veidošanā sabiedrībā, 

mākslinieciskā, inovatīvā un profesionālā darbībā; 

 Attīstīt spējas izvērtēt savas profesionālās darbības mākslas fotogrāfijā ietekmi uz 

vidi un sabiedrību; 

 Veidot prasmes iegūt, atlasīt, analizēt un izmantot informāciju mākslā un 

fotogrāfijā; 

 Attīstīt spēju patstāvīgi strukturēt studijas, uzrādīt pētnieciskās, analītiski kritiskās, 

radošās domāšanas prasmes mākslā un fotogrāfijā. 

 

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 Latvijas Mākslas akadēmijas Informācijas centru. 

Studiju gada laikā tika organizētas izstādes, studējošo iesaistīšanās konkursos: 

 Dalība Valsts ugunsdzēsības fotokonkursā (V. Kudrjanoka); 

 Liepājas Pārstāvniecībā Rīgā (2014., 2015); 

 Personālizstāde kafejnīcā/darbnīcā „Skapis” Liepājā (V. Kudrjanoka). 

Mācībspēku pētniecība un radošā darbība organiski iekļāvās 1.un 2. 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. 

 

12. Informācija par studējošajiem: 

Kopā studiju programmā 2014./2015.studiju gadā studēja 12 studenti: 

1.kursā- 6 

2.kursā –6 
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12.1. studējošo skaits (pilna laika studijas) 

24.tabula 

 
Imatrikulēti Eksmatrikulēti 

Nosaukums 2013. 2014. Kopā 2013. 2014. Kopā 

Fotomāksla 6 7 13 1 2 3 

12.3. absolventu (ja tādi ir) skaits 

2015. gadā studiju programmā nav absolventu.  

 

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.un 2. studiju gada noslēgumā tika noskaidrotas atbildes uz vairākiem 

jautājumiem. Aptaujā piedalījās 3 studējošie, viens studē par budžeta līdzekļiem, 2 par 

personīgajiem līdzekļiem. Aptaujā iegūti šādi rezultāti:  

 Studēt Liepājas Universitātē ļoti ietekmēja konkrētā specialitāte un vienīgā iespēja 

to apgūt, Augstskolas piedāvātās ārpusstudiju aktivitātes, mācību iestādes prestižs, 

budžeta vietu skaits, Augstskolas atrašanās tuvu mājām. Daļēji ietekmēja 

informācija LiepU mājas lapā, vecāku viedoklis un draugu ieteikumi. Nemaz 

neietekmēja izstādē „Skola”piedāvātā informācija, sociālos medijos iegūtā 

informācija, studentu ēnošana un LiepU pārstāvju viesošanās skolā. 

 Studiju programmas izvēli noteica iespēja apgūt interesējošo specialitāti, iegūt 

jaunas zināšanas. Nemaz neietekmēja viedoklis, ka tā dara visi un kad vecāki liek to 

darīt. 

 Kopumā studējošos apmierina izvēlētā studiju programma, bet vienu neapmierina. 

 Studējošie piekrīt apgalvojumiem, ka studiju programma ir konkurētspējīga Latvijā, 

iegūtās zināšanas noder/noderēs darbā, studiju kursi papildina manu vispārējo 

redzesloku, Nepiekrīt apgalvojumam, ka studiju maksa ir atbilstoša studiju 

kvalitātei. 

 Izredzes darba tirgū pēc pašreizējās studiju programmas beigšanas tiek vērtētas kā 

drīzāk labas Latvijā, bet ne ārpus Latvijas. 

 Studiju programmas stiprās puses - labi pasniedzēji datorapstrādē, literatūras 

vēsturē, mākslas vēsturē, franču valodā, zīmēšanā. Tiek atzīmēts, ka ir iespēja 

apvienot studijas ar darbu. Nozīmīgi, ka ir izveidojusies laba komunikācija ar 

pasniedzējiem. 

 Studiju programmas vājās puses, trūkumi - neliels budžeta vietu skaits, profesionālu 

fotogrāfu piesaiste. 

 Uzlabot studiju programmu varētu lielāku akcentu liekot uz fotogrāfiju, 

fototehnikas aprīkojuma iegāde, specializētu telpu iekārtošana. 

 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; 
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 Patstāvīgā darba uzdevumi tiek atzīti kā mērķtiecīgi un tiek vērtēti; 

 Konsultācijas pamatā tiek izmantotas reizi mēnesī, izstrādājot patstāvīgos darbus;  

 Darbinieku attieksme pret studentiem dažādās LiepU struktūrvienībās tiek vērtēta 

kā ļoti laba un laba; 

 Izmantot LiepU piedāvātās apmaiņas studiju iespējas ārzemēs plāno 76% no 

respondentu skaita; 

 Izmantot LiepU piedāvātās prakses iespējas ārzemēs plāno 76%. 

 Studijas apmaiņas studiju programmās kavē nepietiekamas svešvalodu zināšanas, 

ģimenes apstākļi, aizņemtība darbā.  

 Informācijas kvalitāte par studiju programmas saturu, izvēles kursiem, 

pārbaudījumu kārtošanu un to veidiem, izmaiņām nodarbību sarakstā tiek vērtēta kā 

laba; 

 Kopumā respondenti 2014./2015.studiju gadā apmeklēja nodarbības no 75%-100%; 

 Studējot LiepU sekmes ir labas un teicamas; 

 Visi respondenti norādīja, ka atrodas darba attiecībās. Tas tiek pamatots – es 

strādāju, lai uzlabotu savas dzīves kvalitāti; es strādāju, lai iegūtu pieredzi darba 

tirgū; strādāju, lai segtu ikdienas tēriņus. 

 Nākotnē 77% respondentu plāno strādāt Latvijā, 33% - ārzemēs. 

Pamatā studenti ir apmierināti ar izvēlēto studiju programmu un uzskata, ka tā ir 

konkurētspējīga un sagatavos darba tirgu konkurētspējīgus darbiniekus. Programmā 

iekļautie studiju kursi papildina zināšanas, kas iegūtas iepriekš, kā arī paplašina redzesloku. 

Respondenti ierosina rīkot tematiskos vakarus un organizēt plašāku izstāžu darbību. 

 

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

Studiju programmā nav absolventu. 

 

21. Secinājumi 

Atskaites periodā tika realizēts studiju programmas “Fotomāksla” pirmajā un otrajā 

studiju kursā paredzētais saturs. 

Mācībspēku un studentu mākslinieciskās jaunrades pilnveidi veicināja dalība konkursos 

un izstādēs, sava portfolio izveide, pieredzes apmaiņa Kauņas Lietišķo zinātņu universitātē, 

mācību ekskursijas uz Rīgu un Kauņu. 

Galvenie risināmie jautājumi: 

1. Sakarā ar nelielo studējošo skaitu, veikt būtiskas izmaiņas studiju programmā. 

2. Iekārtot specializētas telpas fotomākslā. 

3. Iegādāt specializētu iekārtojumu fotomākslā. 

4. Izveidot sadarbības tīklu ar institūcijām/iestādēm/organizācijām fotomākslas jomā.  
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25.tabula 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas  

 “ Fotomāksla” attīstības plāna izpilde 2014./2015.studiju gadā 

Konstatētās problēmas Veicamie uzdevumi Izpildes laiks Atbildīgais par 

izpildi 

Izpildītāji Izpildes apliecinājums/ 

novērtējums 

Izpildes apliecinājums 

Akadēmiskā personāla 

pētniecības darbība, tā 

ietekme uz studiju darbu  

Docētāju iesaistīšanās 

pētniecībā mākslas un 

foto jomā; 

Docētāju iesaistīšana ar 

doktora grādu mākslā 

studiju procesa 

īstenošanā. 

  

Katru studiju 

gadu 

Programms direktors  

 

Studiju 

programmā 

iesaistītie 

docētāji 

Iesaistīti docētāji ar 

doktora grādu mākslā 

studiju procesa 

īstenošanā; 

 

Docētāju dalība izstādēs, 

simpozijos, plenēros  

Konference noorganizēta 

sadarbībā ar Kauņas 

Lietišķo zinātņu 

Universitāti  

Studiju procesa īstenošanā 

iesaistīta Fulbraita 

stipendiāte no Merilendas 

(ASV) asociētā profesore 

Lynn Cazabon 

Docētāji piedalījušies 

izstādēs, simpozijos, 

plenēros Latvijā un 

ārvalstīs 

Mūsdienīga studiju satura 

īstenošana 

Regulāra studiju satura 

pilnveide 

Katru studiju 

gadu 

Programms direktors  

 

Studiju 

programmā 

iesaistītie 

docētāji 

Pilnveidots studiju kursu 

saturs 

Pārskatīts studiju kursu 

saturs un to norise 

Sadarbība ar uzņēmējiem 

 

 

 

Sadarbības izveide ar 

LiepU Zinātnes un 

inovāciju parku 

Katru studiju 

gadu 

Programmas direktors 

 

Studiju 

programmā 

iesaistītie 

docētāji 

Noslēgti sadarbības 

līgumi; 

Veikti pētījumi 

Sadarbība ar nozares 

institūcijām  

Īstenota sadarbība ar 

LMA Informācijas 

centru un Liepājas 

pārstāvniecību Rīgā 

Sadarbība ar ārvalstu 

partnerinstitūcijām  

Sadarbībā ar Ārējo 

sakaru daļu veicināt 

studiju programmas 

studentu piedalīšanos 

izsludinātajos 

konkursos uz studijām 

ārzemēs 

Katru studiju 

gadu 

Programmas direktors 

Ārējo sakaru daļa 

Programmā 

studējošie, 

docētāji 

Studējošo līdzdalība 

konkursos 

Studijas ārzemēs, 

docētāju mobilitāte 

2 studējošie izturēja 

konkursu studēt 

apmaiņas studiju 

programmā Ungārijā 
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Infrastruktūras 

nodrošinājums 

Uzlabot materiāli 

tehnisko 

nodrošinājumu; 

Papildināt bibliotēkas 

krājumus ar jaunāko 

literatūru fotomākslā 

Regulāri iespēju 

robežās 

LiepU Saimniecības 

padome 

LiepU bibliotēkas 

vadītāja 

 

Studiju 

programmā 

iesaistītie 

docētāji un 

Saimniecīb

as daļas 

vadītāja 

Iegādāts tehniskais 

aprīkojums; 

 

Papildināts literatūras 

klāsts bibliotekā 

Tika uzsākts 2 telpu 

remonts fotomākslas 

studiju vajadzībām 
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26.tabula 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas  

 “ Fotomāksla” attīstības plāns 2015./2016.studiju gadam  

Konstatētās problēmas Veicamie uzdevumi Izpildes laiks Atbildīgais par 

izpildi 

Izpildītāji Izpildes apliecinājums/ novērtējums 

Mūsdienīga studiju satura 

īstenošana, reflektantu piesaiste  

Veikt būtiskas izmaiņas 

studiju programmā:  

Izvērtēt studiju 

programmas 

transformācijas 

iespējas studiju 

programmā „Dizains”: 

tipveida studiju plāna 

izvērtēšana; 

studiju kursu satura 

izvērtēšana 

2015./2016.studij

u gads 

Programms direktore  

 

Studiju 

programmā 

iesaistītie 

docētāji 

Transformēta studiju programma 

„Fotomāksla” studiju programmā 

„Dizains” 

Akadēmiskā personāla pētniecības 

darbība, tā ietekme uz studiju 

darbu  

Docētāju iesaistīšanās 

pētniecībā mākslas un 

foto jomā; 

Docētāju iesaistīšana ar 

doktora grādu mākslā 

studiju procesa 

īstenošanā. 

  

2015./2016.studij

u gads 

Programms direktore  

 

Studiju 

programmā 

iesaistītie 

docētāji 

Iesaistīti docētāji ar doktora grādu 

mākslā studiju procesa īstenošanā; 

 

Docētāju dalība izstādēs, simpozijos, 

plenēros  

Sadarbība ar uzņēmējiem 

 

 

 

Sadarbības izveide ar 

LiepU Zinātnes un 

inovāciju parku 

2015./2016.studij

u gads 

Programmas direktors 

 

Studiju 

programmā 

iesaistītie 

docētāji 

Noslēgti sadarbības līgumi; 

Veikti pētījumi 

Sadarbība ar nozares institūcijām  

Sadarbība ar ārvalstu 

partnerinstitūcijām  

Sadarbībā ar Ārējo 

sakaru daļu veicināt 

studiju programmas 

studentu piedalīšanos 

2015./2016.studij

u gads 

Programmas direktors 

Ārējo sakaru daļa 

Programmā 

studējošie, 

docētāji 

Studējošo līdzdalība konkursos. 

Studijas ārzemēs, docētāju mobilitāte 
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izsludinātajos 

konkursos uz studijām 

ārzemēs 

Infrastruktūras nodrošinājums Uzlabot materiāli 

tehnisko 

nodrošinājumu; 

Papildināt bibliotēkas 

krājumus ar jaunāko 

literatūru fotomākslā 

Regulāri iespēju 

robežās 

2015./2016.studij

u gads 

LiepU Saimniecības 

padome 

LiepU bibliotēkas 

vadītāja 

 

Studiju 

programmā 

iesaistītie 

docētāji un 

Saimniecīb

as daļas 

vadītāja 

Iegādāts tehniskais aprīkojums; 

 

Papildināts literatūras klāsts bibliotēkā 



42 

II. 4. Akadēmiskās maģistra studiju programmas 

„Jauno mediju māksla” (Kods 45213) raksturojums 

 

1. Studiju programmas mērķis: 

Īstenot augstvērtīgi kvalitatīvu akadēmiskā maģistra studiju programmu humanitāro 

zinātņu mākslas nozarē, apakšnozarē – jauno mediju māksla, sagatavot konkurētspējīgus, 

augsta līmeņa profesionāļus – jauno mediju māksliniekus ar specializāciju akustiskajās 

mākslās un digitālo tīklu medijos. 

 

2. Studiju programmas uzdevumi: 

1. Nodrošināt kvalitatīvu studiju procesu, sniedzot studentiem nepieciešamo atbalstu 

un iespējas akadēmisko zināšanu un praktisko prasmju apguvē jauno mediju 

mākslā.  

2. Radīt jauno mediju mākslas studijām atbilstošu vidi un piedāvāt daudzpusīgu, 

starpdisciplināru akadēmisko apmācību; nepārtraukti pilnveidot materiāli tehnisko 

bāzi, kā arī piesaistīt studiju programmai un pētniecībai šīs jomas profesionāļus. 

3. Stimulēt studentu radošo potenciālu ideju izstrādē, spēju patstāvīgi izzināt jauno, 

kritiski analizēt, izdarīt secinājumus, attīstīt pētniecības darbam nepieciešamās 

prasmes un iemaņas.  

4. Veicināt studentu pieredzi mācīties un strādāt sadarbībā, iesaistoties, radot, 

prezentējot un vadot projektus, lai izprastu jauno mediju mākslas procesus un radītu 

mākslas darbus internetā vai citās komunikāciju vidēs (mobilajās, tiešraides, vietrādes 

vai satelīttehnoloģiju).  

5. Stiprināt studiju saikni ar reālo praksi nacionālā un starptautiskā sadarbības tīklā. 

6. Nodrošināt jauno mediju mākslas un pētniecības projektu publisku pieejamību 

sabiedrībai. 

 

7. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un 

formas, tālmācības metožu izmantošana)  

2014./2015. studiju gadā tika veiktas šādas izmaiņas:  

Salīdzinoši ar iepriekšējo gadu (2013/2014. st. g.) 2014./2015. gadā izmaiņas tika veiktas 

minimāli. Galvenās izmaiņas bija saistītas ar moduli “Fotogrāfiskie mediji”: 

1) nosaukums tika nomainīts uz “Attēlu mediji”; 

2) saturs mainījās vien nedaudz – praktisko analogo fotogrāfiju aizvietojot ar digitālo, kā 

arī teoriju par vizuālo kultūru un attēlu semiotiku; 

3) mainījās arī mācībspēki – foto pasniedzēja Kristapa Grundšteina vietā digitālos attēlus 

pasniedza Chris Hales, teoriju – lektors Dr. Kārlis Vērpe un asociētā profesore Ilva Skulte. 

 

Studiju programmas praktiskajā īstenošanā tika turpināts attīstīt maģistratūras 

specializācijas galvenos virzienus – skaņu un digitālos medijus, piesaistot vieslektorus un 

rīkojot meistarklases, kā arī organizējot studentu un mācībspēku dalību festivālos, izstādēs 

un simpozijos: 

1) vieslekcijas un meistarklases: 

PhD Shawn Pinchbeck (Kalgari Universitāte/ Kanāda),  

Dr. Raivo Kelomees (Tallinas Mākslas akadēmija/ Igaunija),  

Piibe Piirma (Tallinas Mākslas akadēmijas doktorante / Igaunija); 
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2) 2013. gada novembrī notika ikgadējā Starptautiskā jauno mediju mākslas nedēļa – 

iWeek, kurā piedalās visi JMM studenti un MPLab partneri no dažādās augstskolām no 

Ungārijas, Nīderlandes, Igaunijas, un citām valstīm; 

2) 2013. gada 8.-10. oktobrī – notiek MPLab sadarbībā ar RIXC organizētais festivāls 

Māksla+Komunikācijas un 5. starptautiskā “Mediju mākslas vēstures” konference Rīgā, 

kurā konferences orgkomitejas vadītāji ir JMM pasniedzēji asoc. prof. Rasa Šmite un 

docents Raitis Šmits, visi JMM studenti aktīvi piedalās konferences organizēšanā un 

izstāžu iekārtošanā; 

3) Skaņu dienas – 2014. gada 8.-11. jūnijā Liepājā notika Skaņu dienas, kurās 

meistarklases un radošās darbnīcas vadīja JMM absolventi un jaunie mācībspēki: Artis 

Kuprišs un Pēteris Riekstiņš. Skaņu dienas ietvaros notika arī studentu izstāde, kas pēc tam 

jūlijā tika izstādīta arī Rīgā, RIXC galerijā, tādējādi iepazīstinot ar Liepājas JMM 

Programmas studentu sasniegumiem Rīgas auditoriju un plašāku Latvijas mākslas 

profesionāļu vidi.  

Tika uzlabota materiāli tehniskā bāze un iegādātas jaunas grāmatas MPLab 

Mediatēkai. 

 

       12. Informācija par studējošajiem: 

Kopā programmā 2014./2015.studiju gadā studē 12 studenti: 

1.kursā-5 

2.kursā -7 

 

12.1. studējošo skaits (pilna laika studijas) 

27.tabula 

                         Imatrikulēti Eksmatrikulēti 

Nosaukums 2011. 2012. 2013. 2014. Kop

ā 

2011. 2012. 2013. 2014. Kopā 

Jauno 

mediju 

māksla 

5 5 4 4 18 1 2 2 1 6 

12.3. absolventu (ja tādi ir) skaits 

2015. gadā studiju programmā 6 absolventi.  
 

13. Studējošo aptaujas un to analīze 

Liepājas Universitāte ik gadu apkopo studentu viedokļus KVS sistēmā, kas tiek 

izmantota analīzē. Aptaujā piedalījās 2 studējošie, kuri studē par budžeta līdzekļiem. 

Aptaujā iegūti šādi rezultāti:  

 Studēt Liepājas Universitātē ietekmēja konkrētā specialitāte, Augstskolas atrašanās 

tuvu mājām, izstādē „Skola”piedāvātā informācija, vecāku viedoklis un draugu 

ieteikumi. Nemaz neietekmēja studentu ēnošana un budžeta vietu skaits interesējošā 

specialitātē.  

 Studiju programmas izvēli noteica iespēja studēt budžeta grupā, kā arī studiju 

programmas saturs/apraksts.  

 Izvēlētā studiju programma pilnīgi apmierina. 



44 

 Studējošie piekrīt apgalvojumiem, ka studiju programma ir konkurētspējīga Latvijā, 

sagatavo darba tirgū konkurētspējīgus darbiniekus, studiju kursi papildina manu 

vispārējo redzesloku.  

 Izredzes darba tirgū pēc pašreizējās studiju programmas beigšanas tiek vērtētas kā 

labas Latvijā un arī ārpus Latvijas. 

 Studiju programmas stiprās puses – tehniskais aprīkojums, labiekārtota studiju vide, 

pasniedzēji.  

 Kā Studiju programmas vājās puses tiek norādīts – disciplīna un tas, ka studiju 

īstenošanā nav iekļauta prakse.  

 Studiju procesa nodrošinājums ar literatūru un metodiskajiem materiāliem, Studiju 

procesa papildinājums ar radošām nodarbībām, docētāju attieksme pret studentiem 

pamatā pilnīgi apmierina. 

 Patstāvīgie darbi tiek gatavoti katru dienu mājās vai dienesta viesnīcā. 

 Patstāvīgā darba uzdevumi tiek atzīti kā mērķtiecīgi, konkrēti, tiek vērtēti. 

 Respondenti norāda, ka MOODLE netiek izmantota. 

 Darbinieku attieksme pret studentiem dažādās LiepU struktūrvienībās tiek vērtēta 

kā ļoti laba. 

 LiepU piedāvātās apmaiņas studiju iespējas ārzemēs respondenti ir izmantojuši un 

pagaidām neplāno.  

 Studijas apmaiņas studiju programmās kavē aizņemtība darbā, nav studiju 

programmai atbilstoša piedāvājuma, ne vienmēr ārzemēs apgūti studiju kursi tiek 

pielīdzināti studiju programmā apgūstamajiem studiju kursiem.  

 Informācijas kvalitāte par studiju programmas saturu, izvēles kursiem, 

pārbaudījumu kārtošanu un to veidiem, izmaiņām nodarbību sarakstā tiek vērtēta kā 

laba. 

 Kopumā respondenti 2014./2015.studiju gadā apmeklēja nodarbības no 75%-100% 

un 50% - 74%. 

 Studējot LiepU sekmes ir labas un teicamas. 

 Visi respondenti norādīja, ka atrodas darba attiecībās. Tas tiek pamatots – es 

strādāju, lai uzlabotu savas dzīves kvalitāti; es strādāju, lai iegūtu pieredzi darba 

tirgū; strādāju, lai segtu ikdienas tēriņus. 

 Nākotnē respondentu plāno strādāt ārzemēs, saistībā ar apgūstamo specialitāti. 

Pamatā studenti ir apmierināti ar izvēlēto studiju programmu un uzskata, ka tā ir 

konkurētspējīga un sagatavos darba tirgū konkurētspējīgus darbiniekus.  

 

 

14. Absolventu aptaujas – pārskata periodā netika veiktas.
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28.tabula 

Akadēmiskās maģistra studiju programmas  

 “ Jauno mediju māksla” attīstības plāna izpilde 2014./2015.studiju gadā  

 
N. 

p. 

k. 

Konstatētās problēmas Veicamie uzdevumi Izpildes laiks Atbildīgais par 

izpildi 

Izpildītāji Izpildes apliecinājums/ novērtējums 

1. 

 

Akadēmiskā personāla 

pētnieciskā darbība, tās 

ietekme uz studiju darbu  

Docētāju iesaistīšanās 

pētniecībā jauno mediju 

mākslas jomā 

 

Docētāju iesaistīšana ar 

doktora grādu mākslā 

studiju procesa 

īstenošanā 

  

Katru studiju 

gadu 

Programmas 

direktors  

 

Studiju programmā 

iesaistītie docētāji, 

studējošie 

 

Iesaistīti docētāji ar doktora grādu 

mākslā studiju procesa īstenošanā; 

 

Docētāju dalība jauno mediju mākslas 

projektos, izstādēs 

 

Pētniecība sasaistē ar Mākslas pētījumu 

laboratorijas pētniecības virzieniem 

 

2. 

 

Mūsdienīga studiju satura 

īstenošana 

Regulāra studiju satura 

pilnveide 

Katru studiju 

gadu 

Programmas 

direktors  

 

Studiju programmā 

iesaistītie docētāji 

Pilnveidots studiju kursu saturs 

3. 

 

 

Sadarbība ar ārvalstu 

partnerinstitūcijām  

Sadarbībā ar Ārējo sakaru 

daļu veicināt studiju 

programmas studentu 

piedalīšanos 

izsludinātajos konkursos 

uz studijām ārzemēs 

Pētnieciskā un pētniecības 

popularizēšanas sadarbība 

ar valsts un pašvaldību 

iestādēm, uzņēmumiem, 

sabiedriskajām 

organizācijām u.c.  

 

Katru studiju 

gadu 

Programmas 

direktors 

Ārējo sakaru daļa 

Programmā studējošie, 

docētāji 

Studējošo līdzdalība konkursos. 

 

Studijas ārzemēs, docētāju mobilitāte 

 

 

Noorganizēti pasākumi. 
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29.tabula 

Akadēmiskās maģistra studiju programmas  

 “ Jauno mediju māksla” attīstības plāns 2015./2016.studiju gadam  

 
N. 

p. 

k

. 

Konstatētās 

problēmas 

Veicamie uzdevumi Izpildes laiks Atbildīgais par 

izpildi 

Izpildītāji  

1. Studiju programmas 

attīstība un studiju 

darba organizācijas 

pilnveide 

Studiju programmas „Jauno mediju 

māksla” transformācija – divas 

pašreizējās B daļas specializācijas 

(„Akustiskās mākslas” un „Digitālo tīklu 

mediji”) papildināt ar virzienu „Vizuālā 

māksla un/vai interaktīvais dizains” 

(nosaukums un fokuss tiks precizēts) 

Tipveida plāna izveide, studiju kursu 

mērķu un uzdevumu, satura 

papildināšana 

Studiju kursu pārstrāde un izstrāde 

2015./2016.st.

gads 

Nodaļas vadītāja 

Studiju 

programmas 

direktore 

Nodaļas vadītāja 

Studiju programmas 

direktors 

Docētāji 

Papildināts programmas saturs, pārveidots tipveida plāns, 

 izstrādāti kursu/moduļu apraksti 

2. Studiju darbu 

kvalitātes 

neviendabība 

Izveidot  fakultātē vienotus studiju darbu 

rakstīšanas noteikumus 

2015./2016. 

studiju gadā 

Dekāne 

Programmas 

direktore 

Dekāne 

Programmas direktore 

 

Studiju darbu kvalitātes uzlabošanās (korekts noformējums, 

 zinātniskā stila ievērošana) 

3. Sadarbība Latvijas 

mērogā  

Uzsākt sadarbību ar RISEBa 

audiovizuālās programmas maģistratūru, 

plānojot kopīgu starpaugstskolu 

programmu audiovizuālās mākslas un 

mediju nozarē 

2015./2016 – 

2016./2017. 

.st.gads 

Studiju 

programmas 

direktore 

Studiju programmas 

direktors 

Izvērtētas kopīgas programmas izveides iespējas 
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II . 5. Profesionālās maģistra studiju programmas  „Māksla“ (Kods 47 211) 

raksturojums 

 

1. Studiju programmas mērķis:  
1. Dot iespēju māksliniekiem un mākslas priekšmetu skolotājiem tālākizglītoties un 

iegūt profesionālā maģistra grādu mākslā; 

2. Padziļināt praktiskās un teorētiskās zināšanas un nostiprināt pētniecības iemaņas un 

prasmes vizuālās mākslas un dizaina jomā; 

3. Sekmēt studējošo sagatavošanu patstāvīgai individuālai mākslinieciskai jaunradei un 

pētnieciskai darbībai; 

4. Sekmēt pētniecības mākslā un mākslinieciskās jaunrades pieredzes tālāku attīstību.  

 

2. Studiju programmas uzdevumi: 

1. Radīt apstākļus mākslinieciskās meistarības, patstāvīgās jaunrades un individuāli 

radošās izteiksmes pilnveidei vizuālajā mākslā un dizainā; 

2. Iesaistīt mākslinieku radošo potenciālu mākslas projektu inovācijā un realizācijā 

izmantojot inovatīvās IT jomas; 

3. Veicināt līdzsvarotu reģionālo attīstību atbilstoši aktuālām tendencēm vizuālajā 

mākslā un dizainā;  

4. Veicināt kvalitatīvu profesionālo izaugsmi mākslā, aktivizējot aktuālas mākslas 

dzīves norises Latvijā kultūrvēsturiskā un laikmetīgā integrācijai; 

5. Veicināt mākslinieku integrēšanos starptautiskajā vidē, iesaistoties izstāžu darbībā 

un veidojot kontaktus ar dažādu jomu māksliniekiem. 

 

6. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un 

formas, 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 un iemaņas pētniecībā.  

 

12. Informācija par studējošajiem: 

12.1. studējošo skaits (pilna laika studijas) 

Kopā programmā 2014./2015.studiju gadā studē 10 studenti: 

1.kursā-3 

2.kursā- 7 

30.tabula 

                         Imatrikulēti Eksmatrikulēti 

Nosaukums 2011. 2012. 2013. 2014. Ko

pā 

2011. 2012. 2013. 2014. Kopā 

Māksla 7 6 5 3 21 0 2 0 2 4 

 

12.3. absolventu (ja tādi ir) skaits 

2015. gadā studiju programmā bija 6 absolventi.  
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18. Studējošo aptaujas un to analīze 

Pārskata periodā aptauja netika veikta 

  

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

Studiju programmas absolventi, kuri piedalījās aptaujā, studēja par budžeta 

līdzekļiem un strādā izglītības jomā. Respondentu absolvēšanas gads – 2013. Absolventi 

norāda, ka LiepU iegūtās teorētiskās zināšanas ir pietiekamas, lai sekmīgi pildītu darba 

pienākumus. LiepU iegūtās praktiskās iemaņas ir pietiekamas un daļēji pietiekamas, lai 

pildītu darba pienākumus. Profesionālo sagatavotību absolventi vērtē ļoti labi un labi. 

Respondenti studiju programmu ieteiktu apgūt arī citiem. Studiju pilnveides darbam 

ieteiktu izveidot doktora studiju programmu „Māksla”.  

 

20. Secinājumi 

1. Sakarā ar nelielo studējošo skaitu, veikt studiju programmā būtiskas izmaiņas. 

2. Izpētīt starptautisko pieredzi maģistra studiju programmu īstenošanā un izpētīt 

esošās studiju programmas pilnveides, paplašināšanas vai transformēšanas iespējas, 

atbilstoši mākslas nozares aktualitātēm.  

3. Nodrošināt pētniecībā un mākslā balstītu, vienotu un pēctecīgu ciklu – bakalaura, 

maģistra studiju programmu attīstības modeli mākslā.  

4. 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.  

5. Pilnveidot materiāli tehnisko darbnīcu nodrošinājumu, bibliotēkas fondu 

papildināšanu.  
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31. tabula 

Maģistra studiju programmas „Māksla” attīstības plāns 2015.-2016. gadam 

N. 

p. k. 

Konstatētās problēmas Veicamie uzdevumi Izpildes laiks Atbildīgais par 

izpildi 

Izpildītāji Izpildes apliecinājums/ 

novērtējums 

1. Studiju programmas attīstība un 

studiju darba organizācijas 

pilnveide 

Studiju programmas 

„Māksla”  integrācija 

programmā „Jauno mediju 

māksla” –  virziena „Vizuālā 

māksla un/vai interaktīvais 

dizains” (nosaukums un 

fokuss tiks precizēts); 

tipveida plāna izveide 

studiju kursu mērķu un 

uzdevumu, satura analīze 

Studiju kursu pārstrāde un 

izstrāde 

2015./2016.st.gads Humanitāro un 

mākslas zinātņu 

fakultātes Dome, 

Studiju 

programmas 

direktors 

Docētāji 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 

Atbilstoši konkursu 

nosacījumiem 

Ārējo sakaru vadība Programmā 

studējošie 

Maģistrantu līdzdalība 

konkursos. 

Studijas ārzemēs. 

3. Mācībspēku radošā un zinātniski 

pētnieciskā darbība  

Studijas doktorantūrā; 

Veidot sadarbību ar Latvijas 

augstskolu radniecīgām 

studiju programmām 

studentiem un 

pasniedzējiem; 

Veidot sadarbību ar ārvalstu 

augstskolu radniecīgām 

studiju programmām 

studentiem un pasniedzējiem 

Atbilstoši 

zinātniskā un 

radošā darba 

plānam  

 

Studiju  

programmas 

direktors 

Docētāji Iesaistīšanās zinātniski 

pētnieciskajā un radošajā 

darbībā; 

Publikācijas; 

Dalība konferencēs; 

Dalība semināros, Simpozijos, 

plenēros, izstādēs 

 

4. Studiju darbu fondu veidošana Veiksmīgāko mācību darbu 

atlase  

2015./2016.st.gads Programmas 

direktors 

Docētāji Izveidoti un papildināti darbu 

fondi 

5. Izstāžu organizācija Studējošo iesaistīšana 

izstāžu darbībā 

Regulāri iespēju 

robežās 

Programmas 

direktors 

Docētāji 

 

Izvērsta izstāžu, semināru un 

konferenču darbība 
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6. Materiāli tehniskā bāze: telpas un 

aprīkojums 

Materiāli tehniskās bāzes 

papildināšana un 

atjaunošana 

Regulāri iespēju 

robežās 

Saimniecības 

padome 

Programmas 

direktors 

 Papildināta materiāli tehniskā 

bāze 



51 

II. 6. Doktora studiju programmas  

„Jauno mediju māksla” (kods: 51 213) 

 

1.  Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 

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. 

 

7. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un 

formas, tālmācības metožu izmantošana) 

Promocijas darbu izstrādi pārskata periodā turpināja izstrādāt 

1) 2013. gadā uzņemtie studenti: 

Jānis Garančs. „Imersīvās vides hibrīdo pasākumu uzvedumiem ar pašpielāgojošām 

saskarnēm dalībniekiem”. Zinātniskā vadītāja: Dr.sc.soc. Rasa Šmite 

Kristaps Grundšteins. „Ūdens kā pētījumu objekts no mākslas un zinātnes 

perspektīvas”. Zinātniskā vadītāja: Dr.philol. Ilva Skulte. 

2) 2014. gadā uzņemtie studenti: 

Anna Trapenciere. „Intimitātes pieredze fiziskā telpā, izmantojot digitālus 

taustāmības līdzekļus". Zinātniskie vadītāji: Dr.sc.soc. Rasa Šmite, PhD Kristofers Heils 

(Christopher Hales). 

Signe Pucena. „Kultūras mantojuma un laikmetīgās kultūras procesu mijiedarbība 

transdisciplinārās mākslas praksēs. Starpnozaru mākslas grupas SERDE gadījums. (Art 

practices in communities. Exploring SERDE's experience in cultural heritage and art 

fields.). Zinātniskā vadītāja: Dr.philol. Ilva Skulte, PhD Kristofers Heils (Christopher 

Hales). 

3) 2015. gadā uzņemtie studenti: 

Aigars Ceplītis. “Rizomātiskās narratoloģijas simulācija augmentētās realitātes 

vidē”. Zinātniskie vadītāji: Dr.art. Raitis Šmits, PhD Kristofers Heils (Christopher Hales). 

2014./2015. studiju gadā notika 3 semināri (1 nedēļu februārī, jūnijā un novembrī), 

pārējā laikā studenti strādā patstāvīgi, izpildot semināros uzdoto un izstrādājot promocijas 

darbu. 
 

12. Informācija par studējošajiem: 

Kopā programmā 2014./2015.studiju gadā studē 4 studenti: 1. kursā – 2, 2. kursā – 2.  

 

12.1. studējošo skaits (pilna laika studijas) 

32. tabula 

Imatrikulēti Eksmatrikulēti 

Nosaukums 2013. 2014. Kopā 2013. 2014. Kopā 

Jauno 

mediju 

māksla 

2 2 4 0 1 1 

12.3. absolventu (ja tādi ir) skaits 
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2015. gadā studiju programmā nav absolventu.  
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33.tabula 

Doktora studiju programmas „Jauno mediju māksla” attīstības plāns 2015.-2016. gadam 

N. 

p. k. 

Konstatētās problēmas Veicamie uzdevumi Izpildes laiks Atbildīgais par 

izpildi 

Izpildītāji Izpildes apliecinājums/ 

novērtējums 

1. Promocijas darbu izstrāde  Palīdzēt studentiem strukturēt 

promocijas darba satura dizaina 

izstrādi un stimulēt pašu darba 

rakstīšanu 

Iesaistīt studentus  MPLab 

projektos saistībā ar promocijas 

darbu tēmām, kas palīdzētu attīstīt 

promocijas darbu radošo daļu 

(mākslas darbu izstrādi) 

2015.-2016.  

st. gads 

Programmas 

direktore 

Darbu vadītāji  

Programams 

direktore 

Darbu vadītāji 

Intensīvi semināri  februārī, 

jūnijā un oktobrī/vai/novembrī 

Uzlabots darbu izstrādes process 

2. Starptautiskā sadarbība Attīstīt sadarbību ar Alto 

Universitātes (Aalto University, 

Somija)  Mediju laboratorijas 

doktora programmu  

2015.-2016.  

st. gads 

Programmas 

direktore 

 

Programmas 

direktore 

Mācībspēki 

Studenti 

Studentu un mācībspēku 

mobilitāte 

3.  MPLab pētnieku, 

mācībspēku  un studentu 

pētnieciskās darbības 

sasaiste 

Iesaistīt studentus  MPLab 

projektos saistībā ar promocijas 

darbu tēmām  

2015.-2016.  

st. gads 

MPLab vadītāja 

Programmas 

direktore 

MPLab vadītāja 

Pētnieki 

Programmas 

direktore 

Uzlabots darbu izstrādes process 

Aktīva izstāžu darbība 



54 

 
III. Kopsavilkums par studiju virziena „Māksla” attīstības pilnveidi 2015./2016.studiju gadā 

34. tabula 

Mākslas virziena pilnveides plāns 2015./2016. studiju gadam  

 
N. 
p. 

k. 

Konstatētās 

problēmas 
Veicamais 

darbs 
Atbildīgais 

par izpildi 
Izpildītāji Izpildes termiņš Sagaidāmais 

rezultāts 
Izpildes apliecinājums/ 

novērtējums 

1. 1

. 
Nepietiekams 

studentu skaits 

programmās 

„Fotomāksla”, 

„Jauno mediju 

māksla”, 

„Māksla” 

(saskaņā ar IZM 

kritērijiem) 

Veikt programmu 

transformāciju  

Dekāne, 

mākslas 

nodaļas 

vadītāja 

Studiju programmu 

direktori 

2015./2016. Studiju 

gads 

Palielināts 

studentu skaits  

Pietiekams studentu 

skaits programmās 

2. Nepietiekami 

izvērsta 

sadarbība ar 

darba devējiem 

Pilnveidot 

komunikāciju ar 

darba tirgus 

pārstāvjiem 

Risināt absolventu 

piesaistes jautājumus 

studiju īstenošanas 

procesā 

Nostiprināt 

sadarbību ar LiepU 

ZIP 

Dekāne, 

mākslas 

nodaļas 

vadītāja 

Studiju programmu 

direktori, docētāji 

 

2015./2016. Studiju 

gads 

Pilnveidots 

sadarbības tīkls 

starp studentiem, 

docētājiem un 

darba devējiem. 

Noslēgti jauni 

sadarbības līgumi, 

uzlabota studiju 

programmu saikne ar 

darba tirgu  

3. Studiju rezultātu 

neviendabība 

Izstrādāt mākslas 

virzienā saskaņā ar 

fakultāti vienotu 

studiju darbu 

Dekāne, 

mākslas 

nodaļas 

vadītāja  

Noslēguma darbu 

vadītāji, 

programmu 

direktori 

2015./2016. Studiju 

gads 

Studiju rezultātu 

uzlabošanās 

Kvalitatīvi, korekti 

izstrādāti studiju darbi, 

darba tirgum labi 

sagatavoti speciālisti, 
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izstrādes grafiku, kas 

nodrošina darbu 

savlaicīgu izstrādi 

Izstrādāt bakalaura 

un maģistra darba 

izstrādes prasības 

mākslas jomas 

studentiem 

Izvērtēt akadēmiskās 

rakstīšanas un 

valodas kultūras 

studiju kursu 

iekļaušanu 

programmā 

„Dizains” 

nākamajam studiju 

līmenim sagatavoti 

reflektanti 

4. Vietēja un 

starptautiska 

mēroga 

sadarbība  

Attīstīt sadarbību ar 

Alto Universitāti 

(Aalto University, 

Somija),  ar Lietuvas 

mākslas augstskolām 

(Kauņa, Klaipēda) 

Programmu 

direktori 

Mācībspēki 

Studenti 

2015./2016. studiju 

gads 

Palielināta 

studentu un 

mācībspēku 

mobilitāte, 

vieslekcijas, 

kopīgas izstādes  

Uzlabota studiju 

kvalitāte 

Uzsākt sadarbību ar 

RISEBa 

audiovizuālās 

programmas 

maģistratūru, 

izvērtējot kopīgas 

starpaugstskolu 

programmas izveides 

iespējas 

audiovizuālās 

Maģistra 

programmas 

direktore 

Dekāne, 

Nodaļas vadītāja, 

maģistra 

programmas 

direktore 

2015./2016. studiju 

gads 
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mākslas un mediju 

nozarē 

5. Liels studijas 

pārtraukušo 

studentu skaits  

Iespēju robežās 

samazināt to 

studentu skaitu, kas 

pārtrauc studijas, 

sniedzot papildu 

atbalstu studentiem, 

kontrolējot, 

konsultējot u. tml.  

Dekāne, 

mākslas 

nodaļas 

vadītāja 

Programmu 

direktori, docētāji 

2015./2016. studiju 

gads 

Samazināts 

studijas 

pārtraukušo 

studentu skaits 

Stabils fakultātes 

studentu skaits 

6.  Mākslas studiju 

virziena telpu 

apgūšanas, 

uzturēšanas un 

aprīkojuma 

uzstādīšanas 

procesa 

nepilnību 

novēršana 

Turpināt mākslas 

jomas darbnīcu 

iekārtošanas un 

uzlabošanas darbus 

Lielajā ielā 14  

 

Dekāne,  

mākslas 

nodaļas 

vadītāja, 

mākslas 

jomas 

sekretāre 

Administratīvais 

direktors, 

Saimniecības daļas 

vadītāja, 

studiju 

programmas 

direktore, docētāji  

 

2015./2016. studiju 

gads 

Iekārtotas 

darbnīcas 

veidošanā, 

grafikā, 

fotomākslā, 

uzturmācībā  

 

Studiju procesa 

īstenošana darbnīcās 

Lielajā ielā 14 

 




