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1. Studiju virziena raksturojums 
Studiju virziens „Mākslas” akreditēts līdz 2019. gadam, virziena akreditācija notika 2013. 

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

08. 2013.).  

Būtiskas izmaiņas virzienā „Mākslas” : 

1) profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Dizains” tika 

īstenota pēc būtisko izmaiņu apstiprināšanas (2016.gada 25.augusta Akreditācijas 

komisijas lēmums 19-A); 

2) 2016./2017.studiju gadā tika licencēta akadēmiskā maģistra studiju programma 

„Jaunie mediji un audiovizuālā māksla” (kods 45213), kopīga ar RISEBA; 

uzņemšana plānota 2017./2018. studiju gadā (2017.gada 25.oktobra  licencēšanas 

komisijas lēmums Nr. 53-L);   

3) 2016./2017. studiju gadā Studiju programmu licencēšanas komisija izsniedza licenci 

akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Aktiermāksla” (43212) īstenošanai 

(2017.gada 26.jūlija  licencēšanas komisijas lēmums Nr. 43-L); uzņemšana plānota 

2017./2018. studiju gadā. 

Studiju virziena raksturojums par 2016./2017.studiju gadu izstrādāts, pamatojoties Liepājas 

Universitātes noteiktajos dokumentos, augstākās izglītības profesionālās 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 iekļautajos materiālos. 

 

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

koledžas kopējo attīstības stratēģiju 

Mākslas studiju virzienā īstenotās studiju programmas pārskata periodā ir īstenotas 

kopsakarā ar Liepājas Universitātes misiju būt par Liepājas un Kurzemes izglītības, zinātnes, 

inovāciju un kultūras attīstības veicinātāju, kas nodrošina konkurētspējīgas, reģiona attīstībai 

nepieciešamas, valstiski un starptautiski nozīmīgas studijas, īsteno ar studijām saistītu, valstiski 

un starptautiski atzītu pētniecību un sekmē sabiedrības ilgtspējīgu attīstību1.  

Studiju virziena „Mākslas” programmas īsteno LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu 

fakultāte (HMZF). Studiju virziena attīstības stratēģija ir saskaņota ar HMZF un LiepU 

stratēģiskās plānošanas dokumentiem:  

- LiepU attīstības stratēģija (2008–2018)2; 

- Liepājas Universitātes Attīstības stratēģija 2016 –2020. gadam3; 

- LiepU zinātniskās darbības stratēģija (2010–2016)4; 

- Zinātniskās institūcijas “Liepājas Universitāte” zinātniskās darbības stratēģija 

2015.–2020. gadam5  

- Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes attīstības stratēģija (2011–2015).  

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes stratēģijas mērķis ir nodrošināt studējošajiem 

iespēju iegūt kvalitatīvu akadēmisko un augstāko profesionālo izglītību humanitārajās zinātnēs 

un mākslā, kā arī ar šīm jomām saistītās starpdisciplinārās studiju programmās, attīstīt 

                                                           
1 https://www.liepu.lv/lv/147/par-mums 
2 http://www.liepu.lv/uploads/files/LPA_strategija_2008_2018.pdf 
3 www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_strategija_2020_majas%20lapai.pdf 
4 http://www.liepu.lv/uploads/files /Zin_darb_strategija.pdf 
5 https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU%20Zinatniskas%20darbibas%20strategija_2015_2020.pdf 
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zinātniski pētniecisko, radošo un inovatīvo darbību humanitārajās zinātnēs un mākslā6, kas arī 

tika īstenots. 

 Laikā no 2013. gada HMZF ir nostiprināta fakultātes studiju virzienu attīstības vīzija un 

veikti atsevišķi uzlabojumi. Programmu pārveides pamatmērķis – izveidot optimālu mākslas 

studiju modeli, saglabājot programmu specializācijas spektru atbilstoši darba tirgus prasībām 

un jaunākajām tendencēm Latvijas un Eiropas augstākās izglītības telpā; uzlabot programmu 

kvalitāti un palielināt studentu skaitu.  

 

 

1.2.Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kopa, tās attīstības pamatprincipi, 

perspektīvais novērtējums no Latvijas attīstības plānošanas dokumentos noteikto valsts 

attīstības prioritāšu viedokļa 

„Mākslu” virziena programmu attīstība un darbība saskaņota gan ar Kurzemes reģiona 

ilgtspējīgas attīstības plānošanas dokumentiem, gan ar „Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības 

stratēģiju līdz 2030. gadam”, kurā Liepāja ir atzīmēta kā izglītības, zinātnes un pētniecības 

centrs, kā arī kultūras un radošuma centrs, kas cieši saistīts ar radošo industriju attīstību. 

Programmu attīstība balstīta „Nacionālās attīstības plānā 2030” un „Latvijas ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijā 2030”, kurā īpaši akcentēta studiju starpdisciplinaritāte un radošuma 

izglītības koncepcija. Izglītība šajā stratēģijā traktēta gan kā specifisku kompetenču un 

kvalifikācijas uzkrāšana, gan arī kritiskās domāšanas, jaunrades un sadarbības iemaņu, kopumā 

– cilvēka talantu, emocionālās un sociālās inteliģences attīstība. LiepU “Mākslu” virziena 

„Jauno mediju mākslas” un „Dizaina” programmas atbilst šīs stratēģijas nostādnēm, jo tās ir 

gan starpdisciplināras, gan radošumā un inovācijās balstītas.  

Virziena  „Mākslas” programmas atbilst Viedās specializācijas stratēģijas 4. Prioritātei 

„Modernas un mūsdienu prasībām atbilstošas IKT sistēmas attīstība privātajā un valsts 

sektorā”. Šai prioritātei atbilst specializācijas joma „Informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas”, kurā ietilpst arī jauno mediju un dizaina joma. Īpaši atzīmējama jauno mediju 

nozīme, veidojot digitālā satura resursus un palīdzot attīstīt informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiju un citu nozaru kopdarbību (valodu tehnoloģiju attīstīšana, kultūras un izglītības 

satura digitalizācija utt.)7. Mūsdienu situācijā, kad palielinājusies informācijas tehnoloģiju loma 

visās cilvēka darbības sfērās, jauno mediju un dizaina speciālisti veic datu vizualizāciju, 3D 

printēšanu, veido paplašinātās realitātes, video kartēšanas sistēmas, bezpilota videokameru 

(dronu) darbību. Tādējādi mākslas nozares pārstāvji sniedz savu ieguldījumu Viedās 

specializācijas stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanā. Bakalaura, maģistra un doktora studiju 

programmas „Jauno mediju māksla”, profesionālā bakalaura studiju programma „Dizains” sava 

starpdisciplinārā satura dēļ (saikne ar IT jomu) iekļaujas STEM programmu klāstā.  

Tautsaimniecības sektoru straujo izaugsmi, kur paredzēta LiepU STEM specializācija, 

apliecina vairāki pētījumi un tendences. Piemēram, pasaulē jauno mediju izglītība un ar to 

saistītās radošās industrijas attīstās ļoti strauji un tiek uzskatīttas par vienu no perspektīvajām 

ekonomikas nozarēm. Eiropas ekonomikas krīzes laikā, kad samazinājās virkne klasisko 

nozaru, radošajās industrijās turpinājās strauja izaugsme8. Tāpat arī studiju programma 

„Dizains” ir resurss ekonomikas attīstībai, uzlabojot uzņēmumu preces, pakalpojumus un pašu 

organizāciju procesus kopumā. Lai pievienotu vērtību šodienas globālajā ekonomikā, dizaina 

                                                           
6 http://www.liepu.lv/uploads/files/HMZF%20pasnovertejuma%20zinojums%20par%202011._2012.st.gadu.pdf 
7 Skat. Informatīvais ziņojums par „Par Viedās specializācijas stratēģijas izstrādi”, 12. lpp. Pieejams: 

http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/viedas_specializacijas_iev/viedas_spec_ieviesana/ [Skatīts 

03.10.2016.] 
8 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Measuring_cultural_and_creative_markets_in_the_EU/%24FILE/

Creating-Growth.pdf 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Measuring_cultural_and_creative_markets_in_the_EU/%25252524FILE/Creating-Growth.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Measuring_cultural_and_creative_markets_in_the_EU/%25252524FILE/Creating-Growth.pdf
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izglītībai jābūt sakņotai pētniecībā, balstītai praksē, inovatīvai, saistītai ar moderno tehnoloģiju 

attīstību, studentiem jābūt starptautiski orientētiem savā izglītībā un ievirzē, jāpievēršas karjerai 

starptautiski orientētā profesijā.  

Mākslas studiju virziena un tanī iekļaujošo Saskaņā ar Izglītības attīstības pamatnostādnēm 

2014.-2020, pieaugot globālajai konkurencei augstākajā izglītībā un zinātnē un vienlaikus 

samazinoties potenciālajam studējošo skaitam Latvijā, aktualizējas nepieciešamība izveidot 

elastīgu augstākās izglītības sistēmu, kas ir starptautiski atvērta, plaši pieejama, kvalitatīva, t.i., 

tāda, kas spēj apmierināt pieprasījumu pēc atbilstošas kvalifikācijas speciālistiem saskaņā ar 

Latvijas tautsaimniecības attīstības vajadzībām un globālā izglītības tirgus tendencēm un 

vienlaikus veicina indivīda personības izaugsmi un sabiedrības attīstību9. 

Studiju virzienā „Mākslas” Liepājas Universitātē tiek īstenotas visu līmeņu studiju 

programmas: bakalaura, maģistra, doktora studijas.  

Virzienā  „Mākslas” īstenotās studiju programmas atklātas 1. tabulā (tabulā iekrāsotas 

studiju programmas, kuras pārskata periodā īstenotas pēc būtisko izmaiņu apstiprināšanas: 

Dizains un Fotomāksla. Pamatojums: 2016.gada 25.augusta Akreditācijas komisijas lēmums 

19-A. Studiju virziena „Mākslas” akreditācijas lapa Liepājas Universitātei Nr.20 par tiesībām 

īstenot akreditēto studiju virzienu līdz 2019.gada 25.jūnijam, 21.09.2016.). 

 

                                                           
9 http://m.likumi.lv/doc.php?id=266406 
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Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 319, 02.02.2015. 

Studiju virziens akreditēts 2013.gada 26.jūnijā, lēmums nr.234(izsniegta pirmā studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 229, 26.08.2013.); 2014.gada 

5.novembra lēmums Nr.334 (izsniegta studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 319, 02.02.2015.). 

Studiju virziens akreditēts līdz 2019.gada 25.jūnijam. 

Pielikums studiju virziena akreditācijas lapai Nr. 319: 

Studiju virzienā „Mākslas” īstenojamo studiju programmu uzskaitījums 

1. tabula 

Studiju virziens „Mākslas” 

 

Nr. 

P.k. 

Studiju programmas 

nosaukums kods apjoms  īstenošanas ilgums, 

veids un forma 

īstenošanas 

vieta 

prasības, uzsākot 

studijas 

piešķiramais grāds/ 

profesionālā kvalifikācija 

1. Dizains 42214 160 4 gadi pilna laika 

klātienes studijas,  

4 gadi un 6 mēneši 

nepilna laika 

neklātienes studijas 

Liepāja vidējā izglītība Profesionālais bakalaura grāds 

mākslā/ datordizainers; vai 

interjera dizainers; vai produktu 

dizainers; vai mākslas fotogrāfs 

 

2. Fotomāksla 42211 160 4 gadi pilna laika 

klātienes /dienas/ 

studijas, 

4 gadi pilna laika 

klātienes /vakara/ 

studijas,  

4 gadi un 6 mēneši 

nepilna laika 

neklātienes studijas 

Liepāja vidējā izglītība Profesionālais bakalaura grāds 

mākslā/ mākslas fotogrāfs  

3. Jauno mediju 

māksla 

43213 120 3 gadi pilna laika 

klātienes studijas 

Liepāja vidējā izglītība Humanitāro zinātņu bakalaura 

grāds mākslā  
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4. Jauno mediju 

māksla 

45213 80 

 

(88*) 

2 gadi pilna laika 

klātienes studijas 

Liepāja humanitāro vai 

sociālo zinātņu 

bakalaura grāds vai 

2.līmeņa 

profesionālā 

augstākā izglītība 

humanitārajās 

zinātnēs vai 

izglītības zinātnēs, 

vai informācijas 

tehnoloģiju 

zinātnēs, vai 

datorzinātnēs 

Humanitāro zinātņu maģistra 

grāds mākslā  

5. Māksla 47211 60 

 

1 gads un seši 

mēneši pilna laika 

klātienes studijas,  

2 gadi nepilna laika 

neklātienes studijas 

Liepāja augstākā 

profesionālā 

izglītība mākslas 

jomā vai bakalaura 

grāds mākslā  

 

Profesionālai maģistra grāds 

mākslā 

6. Jauno mediju 

māksla 

51213 120 3 gadi pilna laika 

klātienes studijas 

Liepāja Maģistra grāds 

mākslā vai 

humanitārajās 

zinātnēs. 

Maģistra grāds 

socioloģijā, 

komunikācijas un 

informācijas 

zinātnēs, 

datorzinātnē, 

fizikā. 

Maģistra 

programmas 

Mākslas zinātņu doktora 

zinātniskais grāds 



9 
 

rezultātiem 

atbilstoša 

profesionāla 

pieredze jauno 

mediju mākslas 

jomā (novērtējumu 

veic ekspertu 

komisija). 

        

* Studiju programmas „Jauno mediju māksla” apjoms ir 88 kredītpunkti ar valsts valodas apguvi, īstenojot studiju programmu angļu valodā. 
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Virziena „Mākslas” programmas pilnveidotas, reaģējot uz dinamiskajām pārmaiņām 

ekonomiskajā situācijā un darba tirgū, izvērtējot šī virziena programmu piedāvājumu Latvijas 

augstākajā izglītībā. Izmaiņu raksturojums: 

1. Lai novērstu Liepājas Universitātes studiju virziena „Mākslas” programmu 

sadrumstalotību un optimizētu to studiju programmu īstenošanu, kurās ir neliels studentu skaits, 

tika rasta iespēja divu studiju programmu „Dizains” un „Fotomāksla” apvienošanai studiju 

programmā „Dizains”. Akreditācijas komisijā tika apstiprinātas šādas izmaiņas: 

1) mainītas uzņemšanas prasības; 

2) veiktas iegūstamā grāda un kvalifikācijas izmaiņas:  

- profesionālais grāds mākslā un datordizainera kvalifikācija vai 

- profesionālais grāds mākslā un interjera dizainera kvalifikācija, vai 

- profesionālais grāds mākslā un produkta dizainera kvalifikācija, vai 

- profesionālais grāds mākslā un fotogrāfa kvalifikācija. 

            3) veiktas izmaiņas programmas „Dizains” obligātās A daļas studiju kursos; 

            4) veiktas izmaiņas programmas „Dizains” nozares specializācijas B daļas studiju 

kursos; 

            5) veiktas izmaiņas programmas „Dizains” prakses īstenošanas apjomā; 

            6) atļauts 2015./2016. st. gada 3. kursa studējošiem pabeigt studijas (4. kurss - 

2016./2017. st. gadā pēc akreditētās studiju programmas „Fotomāksla” tipveida plāna; 

            7) atļauts studiju programmas „Fotomāksla” 2015./2016. studiju gada 1. kursa un 2. 

kursa studējošiem studēt pēc pārejas plāna: 2016./2017.studiju gadā: 2. un 3.kursa studējošie 

(Akreditācijas komisijas lēmums 19-A). Saskaņā ar Latvijas izglītības sistēmas piesaisti 

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, mūžizglītībai un Eiropas augstākās izglītības telpas 

kvalifikāciju ietvarstruktūrai „Eiropa 2020”10 mākslas studiju īstenošanā līdz ar izmaiņu 

izdarīšanu ir pilnveidots programmu saturs un studiju kursu programmas.  

2016./2017. st. g. uzņemšana notika pārveidotajā studiju programmā saskaņā ar 

apstiprinātajām mainītām uzņemšanas prasībām. Studijas 2016./2017. studiju gadā studiju 

programmās „Dizains” un „Fotomāksla” tika īstenotas saskaņā ar Akreditācijas komisijā 

apstiprinātajām izmaiņām.  

2. 2016. gada 14. septembrī tika noslēgts sadarbības līgums ar RISEBA, kura mērķis – 

radīt augsta standarta studiju procesu, kopīgi īstenojot RISEBA maģistra studiju programmu 

„Audiovizuālā mediju māksla” un Liepājas Universitātes maģistra studiju programmu „Jauno 

mediju māksla”. Saskaņā ar šo vienošanos 2016./2017. st. g. uzsākta abu programmu kopīga 

īstenošana. 

2016./2017. studiju gadā notikusi virziena „Mākslas” paplašināšana: tika izstrādāti 

akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Aktiermāksla” licencēšanas dokumenti. 

Nozīmīgākās darbības: 

1) programmas izstrādes iecere saskaņota ar Liepājas pilsētas stratēģisko redzējumu – 

Liepājas pilsētas Domes lēmums 2017. gada 19. janvārī (lēmums Nr. 15, protokols Nr. 1, 15.#) 

paredz līdzfinansēt LiepU HMZF realizējamo bakalaura studiju programmu „Aktiermāksla”, 

lai nodrošinātu Liepājas pilsētas pašvaldības izveidotās SIA „Liepājas teātris” aktieru trupas 

paplašināšanu un sabalansēšanu vecuma grupās; 

2) noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Kultūras akadēmiju (2017. gada 19. aprīlī), 

līgums ar Klaipēdas Universitāti (2017. gada 10. maijā).  

 

 

                                                           
10 http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Muzizglitiba/Latvijas-zinojums-par-izglitibas-sistemas-piesaisti-EKI.pdf 
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1.3. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam, 

darba devēju aptaujas rezultāti 

Darba devēju viedoklis pārskata periodā izzināts, sagatavojot ikgadējos studiju 

programmu īstenošanas plānus 2016./2017. studiju gadam, kā arī, izvērtējot profesionālās 

bakalaura studiju programmas “Dizains” prakses norisi, darba devēju sniegto raksturojumu un 

prakses rezultātus.  

Prakses uzdevumi tiek saskaņoti ar potenciālajiem darba devējiem, pievienojot tos 

Sadarbības līgumam (pieejami HMZF dekanātā). Prakses organizācija un izvērtējums balstīts 

šādos dokumentos:  

1) darba devēju apmierinātības mērīšanas sistēma11;  

2) sistēma prakšu organizēšanai un prakšu vietu novērtēšanai12; 

3) prakses izvērtējuma anketa, kurā iekļauta informācijas apzināšana un tās turpmākā 

analīze par studentu un studiju programmu; 

4) studiju rezultātu izvērtējuma anketa, kuru aizpilda potenciālais darba devējs – valsts 

pārbaudījumu priekšsēdētājs.  

Studiju rezultātu izvērtējuma anketā atklājas darba devēju viedoklis: 

 Studējošie gala/valsts pārbaudījumu laikā tiek raksturoti kā zinoši un radoši, droši 

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

 Pamatā studiju rezultāti tiek vērtēti pozitīvi, atzīstot, ka var redzēt pārdomātus un 

inovatīvus   rezultātus mākslā un dizainā; 

 Ir pārliecība, ka studējošie veiksmīgi iekļausies darba tirgū; 

 Paralēli praktiskā rezultāta izstrādei mākslā un dizainā visi absolventi tika veikuši arī 

teorētiskās izpētes darbus; 

 Lai virzītu savas karjeras izaugsmi profesionālajā vai akadēmiskajā darbā, iegūtās 

zināšanas, prasmes un kompetences ir pietiekamas; 

 Studentiem ir jāuzlabo latviešu valodas rakstīšanas prasmes, to apliecina teorētiski 

izstrādātie materiāli; 

 Studiju programmu attīstībai nozīmīgs aspekts ir ciešākai sasaistei ar profesionālo 

vidi, nemitīgi pilnveidojot materiāli tehnisko nodrošinājumu.  

Prakses izvērtējuma anketu apkopojumā iekļauti viedokļi no dažādām 

institūcijām/organizācijām/iestādēm: SIA „Energy Windows”, SIA „Tattoo Shop”, SIA „Dabas 

eksperti”, Artoklibanoi metalikes kataskeyes (Grieķija), Biedrība „Old scholl skateboard Gays 

in Liepaja”, O. Kalpaka 15.vidusskola, Liepājas Universitātes SAD, SIA „Dizaina studija 

Vudu”, Liepājas valsts 1.ģimnāzija, Ventspils 2. vidusskola, SIA „Novadu ziņas”, SIA „PSS 

Solutions”, SIA „Base.lv”, SIA „Smaile L”, Tautas mākslas biedrība „SAIVA” (detalizētāka 

informācija pieejama HMZF dekanātā).  

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

1. Jomas, kurās students 

apliecināja savu profesionālo 

izaugsmi prakses laikā 

Reklāmas maketu izveide un ideju ģenerēšana. 

Dejas fotosesiju realizēšanai, labi izjūt gaismas studijā,, labi 

strādā ar modeli. 

Savlaicīga darba plānošana. 

Studente piedāvāja jaunus variantus mājaslapām. 

Prezentēja mājaslapas dizaina projektu „Latvijas sikspārņu 

izpētes biedrības” kopsapulcē 2017.g.04., 

Veiksmīgi darbi grafiskā dizainā. 

Afišu u.c. darbu maketēšanu veica radoši, gaumīgi. 

3D modelēšana un plānojuma izveide. 

                                                           
11 http://kvs.liepu.lv/procedura.php?p=44 
12 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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Students apliecina savu pieredzi un spēju sniegt kvalitatīvs 

konsultācijas interjera dizainā, ir kompetents, ietver inovatīvus 

tehniskus risinājumus konkrētā projekta ietvaros (15.v-skola); 

Apguva darbu ar frēzi, prata veiksmīgi risināt problēmas.  

Studente piedalījās skolas pasākumos, fotografēja un apstrādāja 

attēlus, veidojas „Pateicības” rakstus un „Diplomus” skolēnu 

apbalvošanai. 

Datorgrafika, animāciju izstrāde. 

Maketēšana: Prakses noslēgumā students ātrāk spēja izveidot 

drukas failus tipogrāfijām.  

2. Ieteikumi turpmākajām 

studijām un darbam 

Turpināt pilnveidot zināšanas un orientēties uz digitālo reklāmu, 

mājas lapām.  

Turpināt apgūt mājas lapu izstrādes dizainu. 

Vēlams darboties un attīstīt sevi izvēlētajā jomā, jo ir dotības un 

māksliniecisks redzējums. 

Pilnveidot zināšanas 3D modelēšanā. 

Turpināt palielināt praksē balstītas patstāvīgās mācīšanās 

īpatsvaru, kuras ietvaros studenti plāno, vizualizē un projektē 

reālu objektu dizaina risinājumus. 

Ceram uz sadarbību turpmāk.  

3. Kuras prasmes studentam ir 

pietiekamas prakses uzdevumu 

veikšanai? 

Darbs ar dažādām datorprogrammām.  

Prakses uzdevumu veikšanai pietika visas prasmes. 

Studentam piemīt visas būvniecības projektu dizaina risinājumu 

radīšanai nepieciešamās prasmes. 

Radošums, pacietība, darbs ar Coreldraw programmu. 

Studente ir atbildīga, atsaucīga, ieinteresēta uzdevumu veikšanā. 

Zināšanas par žurnālistikas žanriem, kas saistīti ar vizualizāciju. 

Krāsošana, celtniecības materiālu pielietojums.   

4. Kuras prasmes prakses 

uzdevumu veikšanai studentam 

būtu jāuzlabo? 

Apgūt mājaslapu programmēšanu.  

3D modelēšanas prasmes. 

Būtu vēlams neliels lietpratēja atbalsts studentam telpu pārbūves 

projekta dokumentu izstrādē. 

Izteikt savu viedokli vai ieteikumus drošāk ar pārliecību. 

Komunikācijas prasmes. 

Kompozīcijas pamatus.    

Darba devēju sniegtās atziņas apliecina studējošo spēju iekļauties darba vidē atšķirīgās 

institūcijās/institūcijās/organizācijās. Arī LiepU centralizēti veiktās absolventu aptaujas liecina, 

ka gan „Jauno mediju mākslas”, gan „Dizaina” programmu absolventi kopumā veiksmīgi 

iekļaujas darba tirgū – darbojas iegūtajā specialitātē gan privātajā sektorā, gan valsts iestādēs 

(piemēram, Liepājas Bērnu un Jauniešu centrā, Liepājas teātrī, LiepU Mākslas pētījumu 

laboratorijā kā docētāji u.tml.).  

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

prasībām. 

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

HMZF mācībspēki fakultātes SVID analīzi veica 2015. gada maijā/jūnijā (kopsavilkums 

analizēts HMZF kopsapulcē 2015. gada 18. jūnijā), vērtējot fakultātes darbību studiju, 

pētniecības, radošās un populārzinātniskās darbības jomās, kā arī fakultātes darba organizāciju, 

iekšējo un ārējo komunikāciju. Virziena „Mākslas” darbības vērtējumā no kopējās analīzes 

izmantoti tie vērtējumi, kas attiecas uz virziena darbību arī 2016./2017.studiju gadā. 
 

3.tabula 
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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, 

- 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). 

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 salīdzinoši maz 

studentu, 

- neatbilstošs stundu skaits studentu darbu vadīšanai, 

- studentu piesaistē koncentrēšanās uz LiepU 

absolventiem, piesaistē neiesaistās visi docētāji,  

- nav vienādi kvalitatīva studiju vide visām 

programmām, 

- maz izmantotas Moodle iespējas. 

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 ieprieksējā līmeņa 

izglītības iestādēm; 

 

 

 

 

 

Studiju virziena vadība un organizācija, iekšējā un ārējā komunikācija 

Studiju virziena vadīšanā un organizācijā, 

iekšējā un ārējā komunikācijā tiek akcentēti 

šādi aspekti, raksturojot stiprās puses:  

-ikgadējā vizuālās mākslas simpozija 

organizācija, 

-veiksmīga sadarbība ar Kauņas Lietišķo 

zinātņu universitāti, Viļņas Mākslas 

Studiju virziena vadīšanā un organizācijā, iekšējā un 

ārējā komunikācijā tiek akcentēti šādi aspekti, 

raksturojot vājās puses:  

-amatu pienākumu pārveide, 

-nepietiekams finansiālais atbalsts, 

-neatrisināts telpu jautājums, 

-darbnīcu iekārtošanas process. 
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akadēmiju, Šauļu universitāti, Latvijas 

Mākslas akadēmiju, RIX Centru, 

-inovatīva pieeja MpLab darbībā, 

-mākslas un dizaina popularizācija atvērto 

semināru laikā. 

Iespējas Draudi 

Studijas 

Studiju pilnvērtīgu norisi iezīmē šādi 

aspekti: 

-programmu popularizēšana,  

- 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 augstskolām un 

radošām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, 

-sadarbība ar uzņēmējiem un sociālajiem 

partneriem, 

-informācijas nodrošināšana e-vidē,  

-darbs ar ne-universitātes auditoriju 

(skolotāji, bezdabnieki, 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, 

-sadarbības trūkums. 

 

 

 Ņemot vērā studiju virziena īstenošanā norādītās vājās puses, tika aktualizēti šādi 

jautājumi:  

   

 

 

 4. tabula 
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 Vājās puses 

 

 

 

 

Studijas 

Kā vājās puses studiju īstenošanā tiek akcentētas: 

- nelielais studentu skaits: studiju programma „Fotomāksla” 

un „Dizains” tika īstenota pēc būtisko izmaiņu veikšanas, lai 

novērstu nelielo  studējošo skaitu; maģistra studiju 

programma „Jauno mediju māksla” īstenota sadarbībā ar 

RISEBA; 

- studiju rezultāti popularizēti mediju vidē: semināri, 

konferences, izstādes, dalība meistardarbnīcās; 

- studiju vides uzlabošanai, veikta materiāli tehniskās bāzes 

pilnveide; 

- studējošo iesaiste ārpusstudiju pasākumos. 

 

Pētniecība, radošā un populārzinātniskā 

darbība 
 

 

 

Pētniecības, radošās un populārzinātniskā darbības 

veicināšanā: 

- īstenoti pieredzes apmaiņas aktivitātes 

pētniecības un radošās darbības rezultātu 

iepazīšanai citās augstākās izglītības iestādēs 

Latvijā un ārzemēs: semināri, diskusijas, 

konferences; 

- iesaistīšanās pētījumu rezultātu novērtēšanas 

komisijas darbā, augstskolās, kurās tiek 

īstenotas līdzīgas studiju programmas. 

- pieaugusi mākslas darbu publicitāte dažādos 

izdevumos; 

- docētāji iesaistījušies vairāku izdevumu 

redkolēģijas darbā.  

Studiju virziena vadība un organizācija, 

iekšējā un ārējā komunikācija 

Studiju virziena vadīšanā un organizācijā, iekšējā un ārējā 

komunikācijā tiek akcentēti šādi aspekti:  

- turpinājušies telpu iekārtošanas  jautājumi atbilstoši studiju 

programmu vajadzībām; 

 -turpinājies darbnīcu iekārtošanas process; 

- komunikācijas nostiprināšanai, organizēti kopīgi semināri 

un sanāksmes, aktuālu jautājumu apspriešana,.konferences, 

radošās darbnīcas. 

2016./2017. st.g. studiju gadā ir veiktas darbības vājo pušu mazināšanai:  

1) programmās izdarītās izmaiņas ir vērstas uz to, lai samazinātu negatīvos faktorus un 

produktīvāk izmantotu iespējas, piemēram, novērstu nelielo studējošo skaitu studiju 

programmā „Fotomāksla”; 

2)  uzlabota mākslas docētāju kolektīva apmierinātība ar darba apstākļiem, jo turpināta 

mākslas darbnīcu iekārtošana, izmantojot LiepU piešķirto finansējumu mākslas 

darbnīcu/laboratoriju iekārtošanai, kā arī turpināta docētāju iesaistīšana kopīgos studiju 

īstenošanas, radošajos un zinātniski pētnieciskajos projektos (starpaugstskolu studiju 

programmu izstrāde, darbu skates, kopizstādes, atbalsta diskusijas studējošo pētnieciskā darba 

izvērtēšanai, pieredzes apmaiņas semināri, vieslekcijas u.c.); 

3) daļēji atjaunota materiāli tehniskā bāze (STEM). 

1.5. Studiju virziena vadība: pārvaldības struktūra 

Studiju virziena īstenošanā ir iesaistītas Liepājas Universitātes struktūrvienības: 

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte, Studiju daļa, bibliotēka, Informācijas tehnoloģiju 

servisa laboratorija, Ārzemju sakaru daļa, Sabiedrisko attiecību daļa u.c. Sadarbībā ar LiepU 

Kurzemes Humanitāro institūtu, Mākslas pētījumu laboratoriju notiek studentu pētnieciskās un 

radošās darbības organizēšana un pētniecības integrēšana studiju procesā.  
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Studiju virziena īstenošanu nodrošina HMZF dekāne, mākslas nodaļas vadītāja, vecākā 

sekretāre, humanitāro zinātņu jomas referente, mākslu jomas sekretāre, programmu direktori 

un zinātņu virzienu vadītāji, kā arī lietvede. Šis amats fakultātē tika ieviests 2015./2016. st. g., 

kad LiepU notika studiju pārvaldības modeļa pārmaiņas – atsevišķas Studiju daļas funkcijas 

tika uzticētas fakultātēm, ieviešot lietvedes amatu fakultātē. 

Fakultātes darbinieku darba attiecības nosaka LiepU normatīvie dokumenti par studijām, 

Nolikums par fakultāti, fakultātes darbinieku amatu apraksti un savstarpējā vienošanās par 

atsevišķu funkciju veikšanu.  

Fakultāte organizē studiju programmu direktoru un zinātnes nozaru/apakšnozaru vadītāju 

darbu, tā kontrolē un vērtēšanā lielā mērā iesaistīta arī fakultātes dome. Fakultātes domes 

pārziņā ir plašs izskatāmo studiju jautājumu loks: domē tiek apstiprināti licencēšanas un 

akreditācijas dokumenti, ikgadējie studiju plāni, studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi, 

studiju noslēguma darbu temati, vadītāji, recenzenti u.tml. jautājumi. Vairāki no šiem 

jautājumiem sagatavošanas stadijā tiek apspriesti arī dažādās mācībspēku grupās (studiju 

virziena docētāju, atsevišķā studiju programmā iesaistīto docētāju, zinātnes 

nozaru/apakšnozaru grupās). Fakultātes domes un mācībspēku sanāksmes tiek protokolētas, 

tajās izteiktās rekomendācijas ir pamats fakultātes domē pieņemtajiem lēmumiem. Fakultātes 

vadības pārziņā ir studiju procesa norises kontrole. Informācija par nenotikušajām nodarbībām 

un to atstrādāšanas grafiki ir pieejami pie studiju jomu sekretāres/ referentes). 

Fakultātes domē tiek izskatīti zinātnes nozaru/apakšnozaru zinātniskās darbības pārskati 

un turpmākie plāni, mācībspēku radošo atvaļinājumu plāni un atskaites, izdevējdarbības un 

konferenču plāni. 

 

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

nodrošinājums: 

1.6.1. finanšu resursi studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanas 

nodrošināšanai, kā arī akadēmiskā personāla pētniecības (radošās) darbības 

nodrošināšanai. Finanšu resursu izmantošanas kontrole un ilgtspēja. Finansējums 

literatūras iegādei un elektronisko datubāzu abonēšanai: 

1. Fakultātes attīstības fonda līdzekļi.  

Fakultātes attīstības fonda līdzekļi pēc HMZF Domes lēmuma pamatā tiek izmantoti 

komandējumu un citu fakultātes darbības organizatorisko izdevumu segšanai.  

2. LiepU Zinātniskās darbības attīstības fonda līdzekļi. 

2016./2017.studiju gadā virziena īstenošanā tika ievērots Fakultātes Domes 2015. gada 30. 

martā pieņemtais lēmums (Domes sēdes lēmums Nr.12), apstiprinot HMZF prioritātes 

zinātniskās darbības attīstības finansējuma sadalē: 

1) HMZF zinātniskā žurnāla sagatavošana un izdošana; 

2) monogrāfiju izstrāde; 

3) starptautiskas zinātniskās konferences ārzemēs, kurās paredzētas publikācijas; 

4) starptautiskas zinātniskas konferences Latvijā, kurās paredzētas publikācijas. 

Fakultātes Dome 2016. gada 31. martā (Domes sēdes lēmums Nr.10) apstiprināja HMZF 

zinātniskās darbības attīstības finansējuma sadales tāmi, kas veidota saskaņā ar LiepU rektora 

v.i. 2016. gada 2. februārī apstiprinātās Kārtības fakultāšu finanšu resursu piešķiršanai un 

izmantošanai (rīkojums Nr. 10-v) 4. punktu: No Universitātes zinātniskās darbības attīstības 

fonda piešķirtie līdzekļi paredzēti tādu zinātnisko rezultātu sasniegšanai, kas veicina Liepājas 

Universitātes statusa nostiprināšanu: 4.1. akadēmiskā personāla dalībai ārzemju/starptautiskās 

konferencēs/ kongresos, ja referāts pilnā apjomā tiek publicēts vai pēc referāta nolasīšanas tiek 

iesniegts zinātnisks raksts; 4.2. akadēmiskā personāla publikācijām starptautiskajās datubāzēs 

iekļautajos izdevumos; 4.3. akadēmiskā personāla izstrādātām zinātniskajām monogrāfijām 
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(atbilstoši LZP apstiprinātajiem zinātniskās monogrāfijas kritērijiem); 4.4. LiepU zinātnisko 

žurnālu sagatavošanai. 

Zinātniskās darbības attīstības fonda līdzekļu izlietojumu apstiprina fakultātes Dome. 

3. Liepājas pilsētas Domes piešķirtie līdzekļi akadēmiskā personāla atbalstam (saskaņā ar 

LiepU un Liepājas pilsētas Domes līgumu).  

HMZF Liepājas pilsētas Domes līdzekļi izmantoti virziena programmu kvalitatīvai 

darbībai nepieciešamo viesdocētāju un kvalificētu mācībspēku piesaistei. 

4. LiepU finansējums Mākslas laboratoriju attīstībai 2016. un 2017. gadā. Finansējums 

paredzēts laboratoriju iekārtošanai un uzlabošanai Lielās ielas 14 ēkā. Finansējuma izlietojums 

notiek saskaņā ar Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē apstiprināto plānu. 2017. gada laikā 

Lielajā iela 14 labiekārtotas vairākas mākslas laboratorijas/darbnīcas (sk. materiāli tehniskās 

bāzes aprakstu). 

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

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

viespasniedzēju transporta un uzturēšanās izdevumus Liepājā, Jauno mediju mākslas 

programmās (saskaņā ar Norvēģu finanšu instrumenta noteikumiem) tiek piesaistīts 

finansējums no MPLab pārziņā esošās tehnikas nomas un LiepU pamatbudžeta. Par šiem 

līdzekļiem tiek uzlabota jauno mediju mākslas materiāli tehniskā bāze un iegādātas jaunas 

grāmatas MPLab Mediatēkai. 

Kopumā finansējums literatūras iegādei un elektronisko datubāzu abonēšanai tiek plānots 

centralizēti. 

 
1.6.2. studiju virzienā iesaistītā augstskolas vai koledžas akadēmiskā personāla 

kvalifikācija, tā atbilstība studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanai 

Mākslas studiju virzienā studiju programmu īstenošanā pārskata periodā iesaistījās mākslas 

jomas profesionāļi, pētnieki, docētāji, kuri vadīja zinātniski pētniecisko un radošo darbu, 

nodrošināja studiju procesa norisi atbilstoši saviem pienākumiem. Akadēmisko personālu 

veidoja:  

 - profesori, asociētie profesori, vadošie pētnieki, kuri ir atzīti speciālisti, kas veic 

zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades darbu un nodrošināja augstas kvalitātes 

studijas un pētniecību; 

- docenti, vadošie pētnieki, kuri īstenoja studiju kursus, veica un vadīja pētniecības darbu 

vai mākslinieciskās jaunrades darbu;  

- lektori, pētnieki, kuri lasīja lekciju kursus, vadīja studiju nodarbības gan bakalaura, gan 

maģistra, gan profesionālo studiju programmu ietvaros, veica zinātniski pētniecisko darbu vai 

attīstīja māksliniecisko jaunradi, iekļaujot iegūtās atziņas studiju kursos, iesaistot pētnieciskajā 

un radošajā darbā studējošos. 

Mākslas studiju virziena realizācijā LiepU ir ir iesaistīti Latvijā un Liepājas pilsētā 

pazīstami kompetenti profesionāļi, atsevišķu studiju kursu docēšanā pārskata periodā tika 

pieaicināti viespasniedzēji no ārvalstīm piemēram, M. Radins, PhD. (ASV), L. Kukliene, 

Mg.art. (Lietuva), V. Bernotas (Lietuva), A. Klimas (Lietuva), A. Kaviliauskas (Lietuva). PhD 

Christopher Hales (Apvienotā Karaliste), PhD Shawn Pinchbeck (Kanāda). 

Pārskata periodā ir notikusi atsevišķu docētāju maiņa, kas ir atšķirīgs no akreditēto 

programmu akadēmiskā personāla saraksta. 2016./2017.st.g. studiju programmu īstenošanā 

iesaistītie docētāji ir norādīti 5.tabulā, kā arī veikti atsevišķi skaidrojumi.  
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N 

P 

K 

 

 

Vārds, uzvārds 

 

Amats, ievēlēts vai 

uz laiku pieņemts 

darbā 

Zinātniskais vai 

akadēmiskais/pr

ofesionālais 

grāds 

 

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā 

izglītība, kvalifikācija, beigšanas gads 

 

Studiju programma 

 

Studiju kursi, apjoms KRP 

1. Aigars Alnis Datortehnikas 

inženieris MPLab, 

pamatdarbā LiepU; 

Asistents, uz laiku 

pieņemts darbā  

Mg. inf. Liepājas Universitāte, profesionālais 

maģistra grāds informācijas tehnoloģijā, 

2013., 

Liepājas Universitāte, dabas zinātņu 

bakalaurs, 2006. 

Jauno mediju 

māksla 

(Bakalaura studiju 

programma) 

A Tehnoloģijas digitālajiem 

medijiem (2 KRP) 

B 2D interaktīvajiem medijiem 

(2 KRP) 

2. Ieva Astahovska 

 

Lektore, uz laiku 

pieņemta darbā  

Mg. art. Latvijas Mākslas akadēmija, mākslas 

zinātņu maģistre, 2004., 

Latvijas Universitāte, filozofijas bakalaurs, 

2002. 

Jauno mediju 

māksla 

(Bakalaura studiju 

programma) 

A Mākslas vēsture un teorija 

(3 KRP) 

 

3. Kristaps Biters Asistents, uz laiku 

pieņemts darbā 

Mg. art. LiepU, jauno mediju māksla, maģistra 2015 

LiepU, jauno mediju māksla, bakalaura 

2013 

Jauno mediju 

māksla 

(Bakalaura studiju 

programma) 

A Jauno mediju valoda (1 KRP) 

B Vizuālā valoda (1 KRP) 

B Tīkla māksla (1 KRP)  

C Spēle un interaktivitāte mākslā 

(2 KRP) 

4. Dace Bluķe Lektore, uz laiku 

pieņemta darbā  

Mg. art. pašlaik Latvijas Kultūras akadēmijas 

doktorante, 

Latvijas Kultūras akadēmija, maģistra grāds 

kultūras teorijas specialitātē,1998. 

 

Jauno mediju 

māksla 

(Bakalaura studiju 

programma) 

A Skaņu māksla un skaņa 

jaunajiem medijiem (2 KRP) 

B Projektu menedžments  

      (2 KRP) 

Jauno mediju 

māksla 

(Maģistra studiju 

programma) 

A Kultūrā balstīta ekonomika 

 (1 KRP) 

A Audio kultūra (3KRP) 

B Akustiskās mākslas/Elektroniskā 

mūzika I (2KRP) 

B Akustiskās mākslas/Elektroniskā 

mūzika II ( 4KRP) 

5.tabula 
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5. Ingrīda Burāne Docente Latvijas 

Mākslas akadēmijā, 

LiepU uz laiku 

pieņemta darbā 

Mg. art. Latvijas Mākslas akadēmija, mākslas 

maģistra grāds, 1992., 

Latvijas Valsts mākslas akadēmija, mākslas 

zinātnieks, 1975. 

Dizains 

(Fotomāksla) 

(Bakalaura studiju 

programma) 

 

B4 Attēla kultūra (4 KRP) 

A Vizuālā komunikācija 

 (2 KRP) 

Māksla 

(Maģistra studiju 

programma) 

A Starpkultūru saskarsmes 

teorētiskie un praktiskie aspekti 

(2KRP) 

B Izstādes un ekspozīcijas (3KRP) 

6. Daina Celma - 

Zīda 

Asociētā profesore, 

ievēlēta  

Dr.oec. Latvijas Universitāte, vadībzinātnes 

doktorantūra 2004., 

Latvijas Universitāte, pedagoģijas maģistrs 

1996.  

Jauno mediju 

māksla 

(Maģistra studiju 

programma) 

A Kultūrā balstīta ekonomika 

 (2 KRP) 

7. Dagnija 

Deimante 

Docente, ievēlēta Dr.paed.  Liepājas Universitāte, 

doktora studiju programma Pedagoģija, 

2013., 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

izglītības zinātņu maģistra grāds izglītības 

darba vadībā, 2002., 

Latvijas Valsts Universitāte, kvalifikācija 

angļu valodas un literatūras skolotāja,1984. 

Dizains 

(Fotomāksla) 

(Bakalaura studiju 

programma) 

C Angļu valoda (4 KRP) 

8. Maija Demitere Asistents, uz laiku 

pieņemts darbā 

Mg. art. LiepU doktorante jauno mediju mākslā 

LiepU, jauno mediju māksla, maģistra 2015 

LiepU, jauno mediju māksla, bakalaura 

2013 

Jauno mediju 

māksla 

(Bakalaura studiju 

programma) 

A Mākslas vēsture (1 KRP) 

A Mākslas un dizaina pētījuma 

metodoloģija (2 KRP) 

9. Krista Dintere Asistents, uz laiku 

pieņemts darbā 

Mg. art. LiepU, jauno mediju māksla, maģistra 2015 

LiepU, jauno mediju māksla, bakalaura 

2013 

Jauno mediju 

māksla 

(Bakalaura studiju 

programma) 

C Signāli un sistēmas skaņu 

mākslā (3 KRP) 
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10. Uldis Drišļuks  Lektors, ievēlēts.   Mg.oec.  Dizains 

(Bakalaura studiju 

programma) 

A Uzņēmējdarbības saimnieciskie 

procesi (2 KRP) 

11. Viktors Egliens Asistents, uz laiku 

pieņemts darbā 

Mg. sc.educ. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 

zinātņu maģistra grāds, 2006., 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, vizuālo 

komunikāciju dizainers, 2003. 

Dizains 

(Fotomāksla) 

(Bakalaura studiju 

programma) 

A Personālās datorsistēmas I,II  

(4 KRP)  

B1 Datoranimācija ( 2 KRP) 

B1 Video montāža (4 KRP) 

12. Herberts Erbs Lektors, ievēlēts Mg.sc.educ. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 

zinātņu maģistra grāds, 2007., 

Latvijas Mākslas akadēmija, dekoratīvās 

mākslas mākslinieks, 1978. 

Dizains 

(Bakalaura studiju 

programma) 

A Laikmetīgā dizaina tendences un 

aktualitātes  

B1, B2 Veidošana (2 KRP) 

B3 2D projektēšana (2 KRP) 

B4 2D projektēšana (1 KRP) 

B3 3D projektēšana (2 KRP) 

B3 Grafiskais dizains: produktu 

izstrāde (4 KRP) 

B3 Materiāli un tehnoloģijas  

Tekstila un stikla dizaina darbnīcās 

(3 KRP) 

B3 Materiāli un tehnoloģijas  

keramikas un ādas dizaina 

darbnīcās (6 KRP) 

B3 Telplietu dizaina darbnīcas  

(4 KRP) 

Māksla 

(Maģistra studiju 

programma) 

B Darbnīcas (Stikla dizains –  

5KRP) 

A Laikmetīgā dizaina tendences (2 

Krp)  

13. Raimonds 

Gabaliņš 

Lektors, uz laiku 

pieņemts darbā 

Mg. art. Liepājas Universitāte, profesionālais 

maģistra grāds mākslā, 2010., 

Dizains 

(Fotomāksla) 

(Bakalaura studiju 

programma) 

A Dizaina metodika (2 KRP) 

A Reklāmas teorija un vēsture (2 

KRP) 
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Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

profesionālais bakalaurs datordizainā, 

datordizainers, 2007. 

Dizains 

(Bakalaura studiju 

programma) 

 

B2 Kompozīcija specialitātē (10 

KRP) 

B2 Rasēšana I, II (4 KRP) 

B2 Būvkonstrukciju pamati  

(2 KRP) 

B2 Būvkomunikāciju tīklu pamati 

(2 KRP) 

B2 Interjera projektēšana (12 KRP) 

B2 Mēbeļu projektēšana (2 KRP)  

B2 Būvmateriāli un tehnoloģijas (2 

KRP) 

B2 Interjeru projektu ekonomiskā 

daļa (2 KRP) 

B4 Iespieddarbu tehnoloģijas (2 

KRP) 

B Profesionālā prakse (6 KRP) 

14. Zane Gailīte Profesore, ievēlēta Dr. art. Latvijas Mākslas augstskolu asociācija, 

mākslas doktore, 1992., 

Jāzepa Vītola Latvijas Valsts 

konservatorija, kvalifikācija: muzikoloģe, 

pedagoģe, 1980. 

Jauno mediju 

māksla 

(Maģistra studiju 

programma) 

A Audio kultūra (2 KRP) 

Jauno mediju 

māksla 

(Doktora studiju 

programma) 

Zinātniskais darba vadītājs, 

konsultants 

15. Jānis Garančs Lektors, uz laiku 

pieņemts darbā  

Mg.art. Liepājas Universitātes doktorants, 

Ķelnes mediju mākslas Akadēmija Audio 

vizuālo mediju maģistrs, 2003., 

 Latvijas Mākslas akadēmija, mākslas 

bakalaurs, 1995.  

Jauno mediju 

māksla 

(Bakalaura studiju 

programma) 

B 3D interaktīvajiem medijiem 

 (2 KRP) 

16. Rolands Gross Profesors Latvijas 

Mākslas akadēmijā, 

LiepU uz laiku 

pieņemts darbā 

 

Mg. art. Latvijas Mākslas akadēmija, mākslas 

maģistrs, 1998., 

T. Zaļkalna Latvijas PSR Valsts mākslas  

akadēmija, kvalifikācija: mākslinieks 

gleznotājs, pedagogs, 1981. 

Māksla 

(Maģistra studiju 

programma) 

B Darbnīcas (Grafika – 2 KRP)  
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17. Kristaps 

Grundšteins 

Asistents, uz laiku 

pieņemts darbā 

Mg. art. Latvijas Mākslas akadēmija, maģistra grāds 

mākslās ar specializāciju mākslā un dizainā, 

2010., 

Latvijas Universitāte, humanitāro zinātņu 

bakalaurs teoloģijā un reliģiju zinātnē, 

2006. 

Jauno mediju 

māksla 

(Bakalaura studiju 

programma) 

B Fotogrāfija ( 3 KRP) 

A Dizains, dizaina metodes un 

vizualizācija (3 KRP) 

Jauno mediju 

māksla 

(Maģistra studiju 

programma) 

A Fotogrāfiskie mediji (1 KRP) 

18. Zanda Gūtmane Asoc. profesore, 

ievēlēta 

Dr.philol. Latvijas Universitāte, filoloģijas doktora 

grāds, 2003., 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, filoloģijas 

maģistra grāds,1999., 

Liepājas Pedagoģiskajā institūts; latviešu 

valodas un literatūras skolotāja 

kvalifikācija,1992. 

Jauno mediju 

māksla 

(Bakalaura studiju 

programma) 

A Mākslas vēsture un teorija  

(2 KRP) 

19. Daina Ģibiete Lektore, ievēlēta Mg. paed. Liepājas Pedagoģiskā augstskola, 

pedagoģijas maģistra grāds, 1998., 

Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, 

pamatskolas skolotājs, 1988. 

Dizains 

Fotomāksla 

(Bakalaura studiju 

programma) 

Dizains 

(Bakalaura studiju 

programma) 

B2 Maketēšana (2 KRP) 

A Studiju darbu vadīšana  

 (2 KRP) 

B Bakalaura darba vadīšana (12 

KRP) 

Māksla 

(Maģistra studiju 

programma) 

A Starpkultūru saskarsmes 

teorētiskie un praktiskie aspekti  

(2 KRP) 

20. Kristofers Heils Docents, ievēlēts Dr. PhD Centrālā Sv. Martina Mākslas un Dizaina 

skola, SmartLab, doktora grāds filosofijā, 

2005., 

Karaliskā Mākslas koledža, maģistrs 

Eiropas interaktīvie mediji, 1995., 

Centrālā Bristoles Universitāte, bakalaurs 

datorgrafikā,1985. 

Dizains 

Fotomāksla 

(Bakalaura studiju 

programma) 

B4 Video studijas 

(4 KRP) 

B4 Kustīgais attēls (2 KRP) 

B Kustīgs attēls: video māksla 

 (3 KRP) 

Jauno mediju 

māksla 

(Bakalaura studiju 

programma) 

B Kustīgs attēls: video māksla 

(2 KRP) 

A Fotogrāfiskie mediji (2 KRP) 
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Jauno mediju 

māksla 

(Doktora studiju 

programma) 

Zinātniskais darba vadītājs, 

konsultants 

21. Jānis Jankevics Asistents, uz laiku 

pieņemts darbā 

Mg. art. LiepU, jauno mediju māksla, maģistra 

2013 

LiepU, dizains, bakalaura 2011 

Jauno mediju 

māksla 

(Bakalaura studiju 

programma) 

B 2D interaktīvajiem medijiem (3 

KRP) 

B Kustīgs attēls – video māksla (2 

KRP) 

C Animācija (2 KRP) 

22. Anita Jansone Profesore, ievēlēta  Dr. sc.comp. Latvijas Universitātes, datorzinātņu 

doktorantūra, doktora grāds datorzinātnē 

(Dr.sc.comp.), 2008. 

Latvijas Universitātes, datorzinātņu 

maģistrantūra, dabaszinātņu maģistra grāds 

datorzinātnēs (Mg.sc.comp.), 2001.,Latvijas 

Universitātes Fizikas un matemātikas 

fakultāte, lietišķā matemātika, 1988.  

Jauno mediju 

māksla 

(Maģistra studiju 

programma) 

A Interaktīvie mediji (3 KRP) 

23. Voldemārs 

Johansons 

Docents, ievēlēts Mg. art. J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 

akadēmiskā maģistratūra kompozīcijā, 

2012., 

Sonoloģijas institūts, Hāgas karaliskā 

konservatorija, 2007. 

Jauno mediju 

māksla 

(Bakalaura studiju 

programma) 

A Skaņu māksla un skaņa 

jaunajiem medijiem (2 KRP) 

24. Benedikts 

Kalnačs 

Profesors, ievēlēts  Dr.habil.philol

. 

Latvijas Universitāte, habilitētais doktors, 

1999.,  

Latvijas Valsts Universitāte, latviešu valodas 

un literatūras nodaļa, 1988. 

Jauno mediju 

māksla 

(Doktora studiju 

programma) 

Zinātniskais vadītājs, konsultants 

25. Inta Klāsone Profesore, ievēlēta Dr. paed. 

 

Latvijas Universitāte, pedagoģijas doktors, 

1995., 

Ļeņingradas Valsts pedagoģiskais institūts, 

vidusskolas rasēšanas, vizuālās mākslas, 

darbmācības skolotājs, 1983. 

Dizains 

(Bakalaura studiju 

programma) 

A Radošās darbības teorija un 

prakse (2 KRP) 

A Zinātniskā darba rakstīšana un 

metodoloģija (2 KRP) 

A Krāsu un formu uztveres pamati 

(2 KRP) 

A Vizuālā komunikācija (2 KRP) 

B4 Vizuālais dizains (4 KRP) 
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B Profesionālā prakse (6 KRP) 

C Māksla un jaunrade (2 KRP) 

Māksla 

(Maģistra studiju 

programma) 

A Mākslas un dizaina pētījumu 

metodoloģija (2 KRP) 

Jauno mediju 

māksla 

(Maģistra studiju 

programma) 

A Jauno mediju kultūrvides 

konteksti (1 KRP) 

Jauno mediju 

māksla 

(Doktora studiju 

programma) 

zinātniskais darba vadītājs, 

konsultants 

26. Aldis Kļaviņš Profesors, ievēlēts Mg. art. Latvijas Mākslas akadēmija, humanitāro 

zinātņu maģistra grāds mākslā, 2003., 

Latvijas Valsts mākslas akadēmija, 

mākslinieks, gleznotājs, pedagogs, 1967. 

Dizains 

Fotomāksla 

(Bakalaura studiju 

programma) 

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

 

Dizains 

(Bakalaura studiju 

programma) 

B1, B2, B3 Gleznošana (4 KRP) 

B1 Zīmēšana (4 KRP) 

 

B Maketēšana ( 2 KRP) 

Māksla 

(Maģistra studiju 

programma) 

B Darbnīcas (Gleznošana 5 KRP) 

27. Gunta Krastiņa 

 

(uzsākusi darba 

attiecības 

2015./2016.st.gad

ā) 

Lektore, pieņemta 

darbā uz laiku 

Mg.art. Liepājas Universitāte, profesionālais 

maģistra grāds mākslā, 2010., 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, humanitāro 

zinātņu bakalaura grāds mākslā, vizuāli 

plastiskās mākslas skolotāja kvalifikācija, 

2002. 

Dizains 

Fotomāksla 

(Bakalaura studiju 

programma) 

B1, B4 Gleznošana (4 KRP) 

B Gleznošana (2 KRP) 

B Izstāžu prakse (2 KRP) 

Dizains  

(Bakalaura studiju 

programma) 

28. Ārija Kolosova Docente, ievēlēta Dr. hist. Latvijas Universitāte, piešķirts vēstures 

doktora zinātniskais grāds,1993., 

Dizains 

 (Bakalaura studiju 

programma) 

A Mākslas un dizaina teorija un 

vēsture (4 KRP) 
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Latvijas Universitāte, aspirantūra vēstures 

specialitātē,1984., 

Latvijas Universitāte, vēstures un tiesību 

pamatu skolotāja,1981.  

29. Normunds 

Kozlovs 

Lektors, uz laiku 

pieņemts darbā  

Mg. soc. Latvijas Universitāte, socioloģijas 

maģistrs,1998., 

Latvijas Universitāte, filozofijas bakalaurs, 

1994. 

Jauno mediju 

māksla 

(Bakalaura studiju 

programma) 

A Kultūras teorija un filozofija 

(2 KRP) 

A Mediju teorija (2 KRP) 

30. Rolands Kronlaks Doc. JVLMA, LiepU 

uz laiku pieņemts 

darbā  

Mg. art. Kopš 2007. gada studē JVLMA 

doktorantūrā, 

J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 

maģistra grāds 2002.,  

J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 1998. 

Jauno mediju 

māksla 

(Bakalaura studiju 

programma) 

A Skaņu māksla un skaņa 

jaunajiem medijiem (2 KRP) 

31. Mārtiņš Krūmiņš Lektors, ievēlēts Mg. art. Šauļu Pedagoģijas institūts, humanitāro 

zinātņu maģistra grāds mākslā,1996, 

Latvijas Mākslas akadēmija, mākslas 

bakalaura grāds, 1994. 

Dizains 

Fotomāksla 

(Bakalaura studiju 

programma) 

 

A Fotogrāfijas tehnoloģijas  

 (2 KRP) 

B4 Fotogrāfijas kompozīcija un 

tehnoloģijas 

 (6 KRP) 

B4 Mākslas fotogrāfija ( 6 KRP) 

B4 Dokumentālā fotogrāfija  

(4 KRP) 

B1 Reklāmas fotogrāfija (4 KRP) 

B4 Alternatīvā fotogrāfija (2 KRP) 

C Arhitektūras objektu fotofiksācija 

(2 KRP) 

B4 Reklāmas fotogrāfija (4 KRP) 

B1 Materializēšana specialitātē 

 (2 KRP) 

B1 Kompozīcija I, II, III 

(6 KRP) 

Māksla (maģistra 

līmeņa studiju 

programma) 

B Darbnīcas (Foto māksla – 5KRP) 
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32. Artis Kuprišs Asistents, uz laiku 

pieņemts darbā 

Mg. art. LiepU, jauno mediju māksla, maģistra 2013 

LiepU, jauno mediju māksla, bakalaura 

2011 

Jauno mediju 

māksla 

(Bakalaura studiju 

programma) 

A Skaņu māksla un skaņa 

jaunajiem medijiem (3 KRP) 

33. Linda Lauze 

 

Profesore, ievēlēta  Dr. philol. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas, 

filoloģijas zinātņu doktora grāds, 2002., 

Filoloģijas maģistra grāds, 2000.,  

Latvijas Universitāte, filoloģe, latviešu 

valodas un literatūras pasniedzēja 1991.  

Jauno mediju 

māksla 

(Doktora studiju 

programma) 

Konsutants 

34. Jānis Letinskis Lektors, ievēlēts Mg. sc.educ.  Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

pedagoģijas maģistra grāds informātikas 

didaktikā, 2005., 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, lietišķās 

mākslas un kultūras vēstures kvalifikācija, 

mākslas bakalaura grāds, 1999. 

Dizains 

(Bakalaura studiju 

programa) 

A Multimediju sistēmas ( 2 KRP) 

B1 WWW tehnoloģijas I, II, III  

(6 KRP) 

B2 WWW tehnoloģijas 

(2KRP) 

 

Māksla 

(Maģistra studiju 

programma) 

B Darbnīcas (Multimediju 

tehnoloģijas – 5 KRP) 

35. Sanda Liepa -

Vjakse 

 

Lektore, uz laiku 

pieņemta darbā 

Mg. sc.educ. Liepājas Pedagoģiskā akadēmija, 

pedagoģijas maģistru programmā: Izglītības 

darba vadītājs, 2002., 

Liepājas Pedagoģiskā augstskola; 

pamatskolas pedagoģijas specialitāte; 

sākumskolas skolotāja un pamatskolas 

vizuālās mākslas skolotāja; tehniskās 

grafikas skolotāja kvalifikācija,1997. 

Māksla 

(Maģistra studiju 

programma) 

A Kultūras menedžments (3KRP) 

 

Jauno mediju 

māksla 

(Bakalaura studiju 

programma) 

B Projektu menedžments 

 (2 KRP) 

36. Inese Lūsēna-

Ezera 

docente ievēlēta, 

vadībzinātņu institūta 

pētniece  

 

Dr.sc.administ

r. 

 

Latvijas Universitāte, vadībzinātnes doktore 

izglītības vadībā, 2011., 

Latvijas Universitāte, izglītības zinātņu 

maģistre,2005., 

Latvijas Universitāte, izglītības zinātņu 

bakalaura grāds pedagoģijā, 2003. 

Jauno mediju 

māksla 

(Doktora studiju 

programma) 

Konsultants 
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37. Ilva Magazeina Lektore, uz laiku 

pieņemta darbā 

Mg. sc.educ. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 

zinātņu maģistra grāds, 2005., 

Rīgas Tehniskā universitāte, kvalifikācija: 

inženieris – matemātiķis, 1990. 

Dizains 

(Bakalaura studiju 

programma) 

B4 Attēlu rediģēšana un 

retušēšana/restaurācija (1 KRP) 

B4 2D projektēšana (1 KRP) 

B4 3D projektēšana (2 KRP) 

A Grafiskās apstrādes sistēmas I,II, 

III, IV (8 KRP) 

A Izdevniecības sistēmas (2 KRP) 

A Lietišķā informātika (2 KRP) 

B1, B2, B3 3D grafika (4 KRP) 

Jauno mediju 

māksla 

(Bakalaura studiju 

programma) 

B 2D interaktīvajiem medijiem 

 (2 KRP) 

B 3D interaktīvajiem medijiem  

 (5 KRP) 

A Dizains, dizaina metodes un 

vizualizācija (2 KRP) 

Māksla 

(Maģistra studiju 

programma) 

B Darbnīcas (Multimediju 

tehnoloģijas – 5 KRP) 

37. Kerstina Meja 

(Kerstin May) – 

2016./2017.studij

u gadā netika 

iesaistīta 

Docente, uz laiku 

pieņemta darbā  

Dr.PhD Berlīnes Humbolta universitātes (Humboldt 

University of Berlin) filozofijas doktora 

grāds, 1990., 

Humbolta Universitāte, 1982. 

Jauno mediju 

māksla 

(Bakalaura studiju 

programma) 

A Mākslas un dizaina pētījumu 

metodoloģija (1 KRP) 

Jauno mediju 

māksla 

(Maģistra studiju 

programma) 

A Jauno mediju mākslas pētniecība 

(1 KRP) 

Jauno mediju 

māksla 

(Doktora studiju 

programma) 

zinātniskais darba vadītājs, 

konsultants 

38. Ilze Miķelsone Asoc. profesore, 

ievēlēta 

Dr. paed. Latvijas Universitātes, doktorantūra,1996., 

V.Lāča Valsts Pedagoģiskais institūts,1987. 

Dizains 

(Bakalaura studiju 

programma) 

A Radošās darbības teorija un 

prakse (2 KRP) 
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39.  Ilma Neimane Docente, ievēlēta Dr. paed.  Latvijas Universitātē Pedagoģijas doktora 

grāds, 1993.  

Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts 

matemātikas fakultāte, matemātikas 

skolotāja kvalifikācija, 1984. 

Jauno mediju 

māksla 

(Doktora studiju 

programma) 

Zinātniskais darba vadītājs, 

konsultants 

40. Stella Pelše 

 

 

Latvijas Mākslas 

akadēmijas Mākslas 

vēstures institūta 

vadošā pētniece, 

LiepU uz laiku 

pieņemta darbā  

Dr. art. Latvijas Mākslas akadēmijas, Mākslas 

doktora grāds, 2004., 

Latvijas Mākslas akadēmijas, mākslas 

maģistra grāds mākslas zinātnes un kultūras 

vēstures specialitātē, 1996., 

Latvijas Mākslas akadēmijas, Mākslas 

zinātnes nodaļas bakalaura 

programma,1994. 

Jauno mediju 

māksla 

(Doktora studiju 

programma) 

Zinātniskais darba vadītājs, 

konsultants 

41. Alīda Samuseviča Profesore, ievēlēta Dr. paed. Latvijas Universitāte, pedagoģijas doktora 

grāds, 1993., 

Latvijas Valsts Universitāte aspirante, 

1987., 

Liepājas Pedagoģiskais institūts, 

kvalifikācija pamatskolas skolotājs, 1980. 

Dizains 

 (Bakalaura studiju 

programma) 

A Profesionālā komunikācija  

(1 KRP) 

42. Ilva Skulte Asociētā profesore, 

uz laiku pieņemta 

darbā 

Dr. philol. Latvijas Valsts universitātes doktora grāds 

filoloģijas zinātnēs, 1999., 

Latvijas Zinātņu akadēmija, filoloģijas 

maģistre, 1996. 

Jauno mediju 

māksla 

(Bakalaura studiju 

programma) 

 

A Kultūras teorija un filozofija 

(1 KRP) 

A Mediju teorija (2 KRP) 

Jauno mediju 

māksla 

(Maģistra studiju 

programma) 

A Jauno mediju kultūrvides 

konteksti (2 KRP) 

Jauno mediju 

māksla 

(Doktora studiju 

programma) 

Zinātniskais darba vadītāja, 

konsultante 
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43. Solvita Spirģe - 

Sēne 

Asistente, uz laiku 

pieņemta darbā 

Mg. art. Liepājas Universitāte, profesionālais 

maģistra grāds mākslā, 2010., 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

humanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslā, 

vizuāli plastiskās mākslas skolotāja 

kvalifikācija, 2002. 

Dizains 

(Bakalaura studiju 

programma) 

A Studiju darbs I,II,III 

  (2 KRP)  

B2 Gleznošana (2  KRP) 

B1, B4 Gleznošana (4 KRP) 

A Formveide (2 KRP) 

44. Astra Straume Lektore, uz laiku 

pieņemta darbā 

Mg. oec. Rīgas Tehniskā universitāte, profesionālā 

maģistra grāds muitas un nodokļu 

administrēšanā, 2007., 

Latvijas Universitāte, ekonomista 

kvalifikācija grāmatvedībā, 2000. 

Dizains 

(Bakalaura studiju 

programma) 

A Uzņēmējdarbības saimnieciskie 

procesi (2 KRP) 

 

45. Irina Strazdiņa Docente, ievēlēta Dr.psych. Latvijas Universitāte, psiholoģijas doktora 

grāds, 1994.; 

Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, 

pirmsskolas pedagoģijas un psiholoģijas 

pasniedzēja kvalifikācija, 1985. 

Dizains 

(Bakalaura studiju 

programma) 

A Profesionālā komunikācija 

 (1 KRP) 

Māksla 

(Maģistra studiju 

programma) 

A Personības attīstības teorijas  

(2 KRP)  

46. Rasa Šmite Profesore, ievēlēta Dr.sc.soc. Rīgas Stradiņu Universitāte, doktora grāds 

socioloģijā 2010., 

Latvijas Mākslas akadēmija, maģistra grāds 

mākslā, 2000. 

Jauno mediju 

māksla 

(Bakalaura studiju 

programma) 

A Jauno mediju valoda (4 KRP) 

A Mākslas un dizaina pētījumu 

metodoloģija (2 KRP) 

B Tīkla māksla (3 KRP) 

Jauno mediju 

māksla 

(Maģistra studiju 

programma) 

A Jauno mediju mākslas pētniecība 

(3 KRP) 

A Jauno mediju kultūrvides 

konteksti (4 KRP) 

B Digitālo tīklu mediji I  

(2 KRP) 

B Digitālo tīklu mediji II 

 (5 KRP) 

Jauno mediju 

māksla 

(Doktora studiju 

programma) 

Studiju programmas vadītājs, 

zinātniskais darba vadītājs, 

konsultants 
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47. Raitis Šmits Docents, uz laiku 

pieņemts darbā  

Dr. art. Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra grāds 

mākslā, 2000., 

Latvijas Mākslas akadēmija, bakalaura 

grāds mākslā, 1993. 

Jauno mediju 

māksla 

(Bakalaura studiju 

programma) 

A Tehnoloģijas digitālajiem 

medijiem (3 KRP) 

A Jauno mediju valoda (2 KRP) 

B Tīkla māksla ( 4 KRP) 

Jauno mediju 

māksla 

(Maģistra studiju 

programma) 

 

A Interaktīvie mediji (1 KRP) 

B Digitālo tīklu mediji I (2 KRP) 

B Digitālo tīklu mediji II (3 KRP) 

48. Iveta Tumaščika Lektore, uz laiku 

pieņemta darbā  

Mg. sc. iur. Liepājas Universitāte, maģistrantūra, 2008., 

Latvijas Policijas akadēmija, tiesību 

zinātnes maģistra grāds valsts tiesību 

apakšnozarē, 2007., 

Latvijas Policijas akadēmija, bakalaura 

grāds tiesību zinātnēs, jurista kvalifikācija, 

2000., 

Liepājas Pedagoģiskais institūts, 

matemātikas skolotāja kvalifikācija, 1988. 

Dizains 

Fotomāksla 

(Bakalaura studiju 

programma) 

A Tiesību pamati, Autortiesības (2 

KRP) 

 

Jauno mediju 

māksla 

(Bakalaura studiju 

programma) 

B Projektu menedžments  

(1 KRP) 

49. Kārlis Vērpe Lektors, pieņemts 

darbā uz laiku 

Dr. phil. Latvijas Universitāte, Filozofijas doktors, 

2012., 

Latvijas Universitāte, maģistra grāds 

filozofijā, 2007. 

Jauno mediju 

māksla 

(Bakalaura studiju 

programma) 

A Kultūras teorija un filozofija  

(2 KRP) 

B Fotogrāfija (2 KRP) 

A Mediju teorija (3 KRP) 

Jauno mediju 

māksla 

(Maģistra studiju 

programma) 

A Fotogrāfiskie mediji (2 KRP) 

49. Andris Vētra Asistents, uz laiku 

pieņemts darbā 

Mg. art. LiepU, jauno mediju māksla, maģistra 

2015 

LiepU, jauno mediju māksla, bakalaura 

2013 

Jauno mediju māksla 

(Bakalaura studiju 

programma) 

B  Kustīgs attēls – video 

māksla (1 KRP) 
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50. Nora Vilmane Lektore, ievēlēta Mg.sc.educ. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 

zinātņu maģistra grāds, 2001., 

Igaunijas Valsts mākslas institūts, lietišķās 

mākslas mākslinieks, 1974. 

Dizains 

(Bakalaura studiju 

programma) 

B4 Attēlu rediģēšana un 

retušēšana/restaurācija (1 KRP) 

A Kompozīcijas pamati (2 KRP) 

B3 2D projektēšana (2 KRP) 

B3 3D projektēšana (2 KRP) 

B3 Grafiskais dizains: produktu 

 izstrāde (2 KRP) 

B3 Materiāli un tehnoloģijas 

Tekstila un stikla dizaina darbnīcās 

(3 KRP) 

B3 Etnogrāfisko studiju darbnīcas 

(4 KRP) 

B2 Telplietu dizaina darbnīcas  

 (2 KRP) 

B3 Apģērba dizains un aksesuāri  

(10 KRP) 

Jauno mediju 

māksla 

(Bakalaura studiju 

programma) 

A Vizuālā valoda (3 KRP) 

Māksla 

(Maģistra studiju 

programma) 

B Darbnīcas (Lietišķais tekstils –5 

KRP) 

51. Dzintra Vīriņa Docente, ievēlēta Mg. art. Latvijas Mākslas akadēmija, humanitāro 

zinātņu maģistra grāds mākslā, 2003., 

Latvijas Valsts mākslas akadēmija, 

mākslinieks, grafiķis, pedagogs, 1983. 

Dizains 

Fotomāksla 

(Bakalaura studiju 

programma) 

B1 Zīmēšana (8 KRP) 

B2, B4 Zīmēšana (10 KRP)  

B3 Zīmēšana (4 KRP) 

A Studiju darbs I,II,III 

  (2 KRP) 

B Bakalaura darbs (12 KRP) 

Dizains 

(Bakalaura studiju 

programma) 

B1, B3 Grafika (4 KRP) 

B1 Burtu mācība (2 KRP) 

Jauno mediju 

māksla (Bakalaura 

A Vizuālā valoda (3 KRP) 

B 2D interaktīvajiem medijiem 

(2 KRP) 
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Piezīme par pasniedzēju piesaisti doktora studiju programmā „Jauno mediju māksla” –2016./2017. st. gadā tika veiktas izmaiņas to piesaistē 

Tā kā Jauno mediju māksla ir starpdisciplināra mākslas nozare, par ko liecina jau nosaukumā ietvertais salikums – māksla, kurā tiek izmantotas 

jauno mediju, proti, informācijas un komunikāciju, kā arī citas inovāciju tehnoloģijas. Tādēļ programmā līdzās mākslas vēstures ekspertei Kristiānai 

Ābelei ir arī LZP eksperts Sergejs Kruks, kas ieguvis informācijas un komunikācijas zinātņu grādu Sorbonas universitātē, un kas regulāri raksta un 

studiju 

programma) 

A Mediju teorija (2 KRP) 

A Jauno mediju valoda (1 KRP) 

A Dizains, dizaina metodes un 

vizualizācija (2 KRP) 

Māksla 

(Maģistra studiju 

programma) 

B Darbnīcas (Stājgrafika – 5KRP)  

52. Paula Vītola  Asistents, uz laiku 

pieņemts darbā 

Mg. art. LiepU doktorante jauno mediju mākslā 

LiepU, jauno mediju māksla, maģistra 2015 

LiepU, jauno mediju māksla, bakalaura 

2013 

Jauno mediju 

māksla 

(Bakalaura studiju 

programma) 

A Mediju teorija (1,5 KRP) 

 

53. Inta Znotiņa Lektore, ievēlēta Mg. sc.educ. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 

zinātņu maģistrs, 2003., 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs, 

2000.,  informātikas un pamatskolas 

matemātikas skolotājs; tehniskās grafikas 

skolotājs, 2001. Pašlaik LiepU doktorantūrā 

„E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība” 

Dizains 

(Bakalaura studiju 

programma) 

B1 Programmēšana I,II (4KRP) 

Jauno mediju 

māksla 

(Bakalaura studiju 

programma) 

A Tehnoloģijas digitālajiem 

medijiem (4 KRP) 

Jauno mediju 

māksla 

(Maģistra studiju 

programma) 

B Digitālo tīklu mediji I (1 KRP) 

B Digitālo tīklu mediji II (2 KRP) 

54. Linda Zulmane Lektore, ievēlēta Mg. philol. Latvijas Universitāte doktorantūra; 

LVU (1991, 2012.g. pielīdzināts 

profesionālajam maģistra grādam) 

Latvijas Valsts universitāte, latviešu 

valodas un literatūras skolotāja, 

audzināšanas darba metodiķe, 1991. 

Jauno mediju 

māksla 

(Bakalaura studiju 

programma) 

A Kultūras teorija un filozofija 

(1 KRP) 

A Mākslas un dizaina pētījumu 

metodoloģija (1 KRP) 

Dizains 

(Bakalaura studiju 

programma) 

A Zinātniskā darba rakstīšana un 

metodoloģija (2 KRP) 
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izdod grāmatas par Latvijas mākslu. Trešais programmas LZP eksperts – ievērojamais muzikologs Mārtiņš Boiko, kurš ieguvis filozofijas zinātņu 

doktora grādu Hamburgas Universitātes Muzikoloģijas institūtā (kas Latvijā pielīdzināts / nostrificēts kā filoloģijas zinātņu doktora grāds). 

Mārtiņš Boiko šajā programmā ir nozīmīgs mācībspēks, jo “Jauno mediju mākslas” programmā viens no vadošajiem jauno mediju mākslas 

virzieniem ir skaņu māksla. 

Visu ekspertu profesionālā darbība ir cieši saistīta ar mākslām, bet zinātniskā darbība pārklājas arī ar citām – jauno mediju mākslai tik būtiskām 

jomām.
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1.6.3. studiju virziena metodiskais, informatīvais (tai skaitā bibliotēkas resursu) un 

materiāltehniskais nodrošinājums, tā atbilstība apgūstamo profesiju reglamentējošo 

normatīvo aktu prasībām  

Liepājas Universitātes bibliotēka ir akreditēta (kopš 2005.g.) vietējās nozīmes 

bibliotēka. Liepājas Universitātes bibliotēka strādā ar bibliotēku automatizēto sistēmu ALISE 

(www.isalise.lv/isalise) un ir Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas (www.lataba.lv) 

locekle un grāmatu fonds - 70 000 vienības. Bibliotēkas lietotāju rīcībā ir brīvpieejas 

abonements, brīvpieejas lasītava, elektronisko resursu lasītava un četras nozaru lasītavas pie 

pētniecības struktūrvienībām. Bibliotēkas krājumus lasītavās var lietot ikviens, taču 

abonementā uz mājām izsniedz tikai Liepājas Universitātes studentiem, akadēmiskajam un 

vispārējam personālam. Bibliotēkā ir pieejams Wi-Fi bezvadu internets. Elektronisko resursu 

lasītavā piedāvā individuālās un grupu apmācības informācijas atlasē elektroniskajā katalogā. 

Bakalauriem, maģistrantiem, doktorantiem, pasniedzējiem, pētniekiem Elektronisko resursu 

lasītavā piedāvā konsultācijas par informācijas atlasi LiepU abonētajās datubāzēs (gan 

individuāli, gan grupām). Liepājas Universitātes bibliotēka ir pievienojusies Vienotās lasītāju 

kartes projektam. Ir pieeja LiepU Bibliotēkas abonētajām datubāzēm ārpus universitātes datoru 

tīkla: https://e-biblioteka.liepu.lv/ - EBSCO, Science Direct, Cambridge Journals Online, 

Letonika.lv, Web of Science,  SCOPUS, Lursoft13.  

Mākslas virziena studiju īstenošanā notiek trijās studiju ēkās – Kūrmājas prosp. 13; Lielajā 

ielā 14; Kr. Valdemāra ielā 4 (Informācijas tehnoloģiju studiju kursi speciāli aprīkotās 

datorklasēs)  

Mākslas studiju infrastruktūra Kūrmājas prosp. 13 iekārtota atbilstoši “Jauno mediju 

mākslas” studiju vajadzībām. 

Skaņu studija: 

2.66GHz Quad Core Intel Xeon procesors, 500GB HDD, 3GB RAM 

Programmatūra: Apple Logic Pro, Max MSP 5, Adobe CS5 Master Collection 

Skaņas karte Fireface 800 

Skaņas pults ProRack H1020 

Skaņas monitoru komplekts Dynaudio BM12A (4 gab) 

Mikrofoni Shure un AKG 

M-audio Keystation Pro 88 

Fotolaboratorija: 

Foto palielinātāji - 4gab. 

Statīvs - Bowens BW-6610 BLACK COMPACT STAND 

Bowens RD-4046 Lietussargs 115 cm 

Zibspuldze Nikon SB-600 Speedlight 

Zibspuldze Nikon SB 900 

Eksponometrs Seconic 308B 

Fotolaboratorijas piederumu komplekts 

Apgaismojuma komplekts 

3 D telpa: 

3D projektors ar polarizācijas brillēm 

IZ3D monitori ar polarizācijas brillēm (2gab) 

Samsung 3D monitors ar shutter tipa brillēm; 

Filmēšanas aprīkojums: 

Videokameras HVR-Z1E, HDR-FX7, HDR-HC9E 

Sony HDV rakstītājs GV-HD700 

Video miksēšanas pults Edirol V-4 

                                                           
13 https://www.liepu.lv/lv/196/par-biblioteku 

http://alise.liepu.lv/Alise/lv/home.aspx
http://www.lataba.lv/
https://e-biblioteka.liepu.lv/
http://search.epnet.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journals/all/fulltext
http://journals.cambridge.org/
http://www.letonika.lv/
http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=T1rvXwUxOXAZu89jakC&preferencesSaved=
http://www.scopus.com/
https://www.lursoft.lv/
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Videokameras ārējais mikrofons 

Ārējais cietais disks Lacie 1TB (USB/Firewire) 

Gaismu komplekts Prožektori K3x650S ar statīvu, gaismu komplekts Kino Flo Kit-

4804B-S120, atstarotāji ar statīvu 

Monitors filmēšanas laukumam panasonic BT-LH1700WE17 

Fotokameras  

Digitālās kameras Nikon D90 ar dažādiem objektīviem 

Analogās kameras Nikon F100 

Televizors “Sony Bravia 54” 

Zaļais ekrāns ar statīvu 

Jauno mediju studiju procesā tiek izmantots Mākslas pētījumu laboratorijas IT 

aprīkojums (sk. 6. tabulu).  

6.tabula 

LiepU Mākslas pētījumu labrotorijas datori un projektori   

Nosaukums Skaits 

iMac datori(7)  

Dators LCD Apple iMAC + 

monitors Hz 17 

4 

DatorsApple iMac 2,66GHz Intel CoreDuo2 20" LCD 1 

Dators (mēd) iMac MC511Z/A 1 

Dators (mēd) iMac MC511Z/A 1 

Portatīvie datori(25)  

Portatīvais dators Apple MacBook 7 

DatorsApple MacBook 2,4GHz Intel Core2Duo 13,3(balts) 1 

Port, dators (mēd2) Macbook Pro un datorsoma 16 

Port, dators APPLE MacBookAir MD760ZP/B ar aksesuāriem 1 

Mac pro darba stacijas(11)  

Dators (mēd) MB871 Apple Mac Pro One 

2,66GHz Quad-Core Intel Xeon 

3GB/640GB/GeForce GT120/SD# 

 

4 

Dators (mēd2) darba stacijas Mac Pro 

kompl,(datorpele-Apple might, klav,-Apple NE) 

4 

Dators (mēd) Mac PRO MC561Z/A 3 

Izstāžu datori(8)  

Dators (mēd2) Mac mini 4 

Dators MAC MINI MD387 i5DC 

2,5GHz/4/500/IntelHD4000 ar pied, 

2 

DatorsAPPLE Mac Mini i5 

1,4Ghz 4GB 500GB HD 

Graphics 5000 1 PMGEM2MP/A 

2 

Windows datori(9)  

Dators ETA E8200 (MS 

Windiws xp Pro OEM) 

1 

Dators (mēd) Capital NEO 

GX10E7500 4 GB 2x200GB #9149 

1 

Dators (mēd) Capital NEO 

GX10E7500 4 GB 2x160GB DVDRW FX 580 

Windows 7 Pro 64bit#9553 

1 

Dators (mēd) Capital NEO 

GX10nForce 790 E7500 3 GB 2x160GB DVDRW 

1 
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Dators (mēd) LDC-XE5530ks 1 

Dators (mēd) LDC-i7960ks 1 

Dators (mēd) LDC-i7980XKS 1 

Dators (mēd) LDC-i7930IS 1 

Dators (mēd) LDC-i5650HS 1 

Projektori(9)  

Multimēdija projektors 1 

Projektors BENQ SP820/XGA 1 

Projektors (mēd2) BenQ MP777 4 

Projektors (mēd2) ANSI Lumens 3850 1 

Kabatas projektors ASUS P2B 2 

Mākslas studiju infrastruktūra Lielajā ielā 14 iekārtota un pilnveidota 2016./2017.studiju 

gadā atbilstoši programmu “Dizains” un “Māksla” studiju vajadzībām. Līdz ar to studiju 

procesa īstenošana notika vizuālās mākslas darbnīcās atbilstoši vajadzībām grafikā, tekstilā, 

stikla dizainā, keramikā, gleznošanā, zīmēšanā, fotomākslā: 

Grafikas mākslas darbnīca 

Sietspiedes iekārta: iekārta drukāšanai uz līdzenas virsmas 

Vakuuma galds TY-ME78, ATMA  

Gaismas skapis MEGA-LIGHT UV Fluorecent Exposure System 

Manuālais karuselis 4 krāsu drukai M&R, chamelion 

Tunelis ECONOMAX 2 

Starpžāvēšanas iekārta Acoma 

Aizsargamaska (2016.g.12.) 

Aigstspiediena mazgātājs FORCE 145 (2016.g.12.) 

Metāla plaukts (2016.g.12) 

Sietspiedes krāsas (2016.g.11.) 

Alumīnija rāmis ar sietu 90T (15 gab., 2016.11.) 

 Vizuālās mākslas darbnīca 

Lielformāta printeris/ploteris 

Frēzēšanas mašīna 

Elektriskā giljotīna IDEAL-95 EP 

Lielformāta profesionālais griezējs ar statīvu IDEAL 1110 

Zīmēšanas galdi (8 gab. - 2016.g.11.) 

Keramikas darbnīca 

Apdedzināšanas krāsns 

RAKU apdedzināšanas krāsns 

Glazūras, Māli, Keramikas pigments, Akmens masa (2016.g.12.) 

Stikla mākslas darbnīca 

Stikla kausēšanas krāsns 

Smilšu strūklas iekārta Pro Vetro-5133000 

Stikla slīpmašīna Pro Vetro – 3072100 

Dimanta disks 

Silīcija karbīda di    sks. 

Fotostudija (uzsākta izveide) 

   Fotokamera NIKON D90 16-85VR 

  Videokameras Sony PMV-EX3. 

Studiju gaismas ar reflektoru un statīvu (6 gab., 2016.g.12.) 

Studijas lietussargs METZ UMBRELLA (2 gab., 2016.12.) 
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Mākslas studiju materiāli tehniskās bāzes iespējas iespaido studējošo skaits, 

nepietiekamais iedalīto budžeta vietu skaits mākslas virzienā, finansiāla nepietiekamība 

jaunākā tehnoloģiskā aprīkojuma un citu resursu iegādei, studiju vides regulārai pilnveidei un 

darbnīcu iekārtošanai. 

 

1.7. Zinātniskās pētniecības (radošās darbības) īstenošana studiju virziena ietvaros, tai 

skaitā pētniecības institucionālā organizācija, studiju virziena īstenošanā iesaistītā 

akadēmiskā personāla pētnieciskā (radošā) darbība, studējošo iesaistīšana pētniecības 

(radošajos) projektos, kā arī dalība starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes 

padomes un citu institūciju finansētajos projektos pārskata periodā 

Virziena „Mākslas” pētniecības institucionālās organizācijas raksturojums: LiepU 

Zinātnes prorektore→dekāne→zinātnes virziena vadītājs→akadēmiskais personāls. 

Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskā (radošā) darbība 

raksturojama vairākos segmentos: 

1. Akadēmiskā personāla piedalīšanās vietēja un starptautiska mēroga zinātniskās 

konferencēs, zinātniski praktiskās konferencēs un publikācijas (zinātniskās darbības 

pārskats par 2016. gadu pieejams: 

https://www.liepu.lv/uploads/files/2016_Zin%C4%81tnisk%C4%81%20darba%2

0p%C4%81rskats.pdf, informācija par 2017. gadu tiek apkopota 2018. gada janvārī. 

 

Nozīmīgākās publikācijas: 

Klasone, Inta, Jurs, Pavels (2017) The challenges of Educational Philosophies in the Cultural Space 

of Latvia. European Scientific Journal, June 2017, Vol. 13, No.16, pp. 32-42; ISSN: 

1857-7431 (Online); ISSN: 1857-7881 (Print) 

Klasone, Inta, Klasone Ineta. (2017) Some topical aspects for improvement of art 

Education. 11th International, Technology, Education and Development Conference 

6-8 March, 2017, Valencia (Spain) Published by IATED Academy iated.orgpp. 4164- 4172  

ISBN: 978-84-617-8491-2 ISSN: 2340-1079 Depósito Legal: V-369-2017 

Klāsone, Ineta, Klāsone, Inta. Changes in professional growth in arts education in practice. Menas, 

dizainas ir meninis ugdymas: Kūrybiškumo lavinimo metodai ir patirtys : 9-osios tarptautinės 

mokslinės praktinės konferencijos medžiaga. Kaunas: Kauno kolegijos leidybos centras, 2016, pp. 

11–22, ISSN 2424-4597  

Krastiņa, Gunta (2016) The impact of a visual arts Studio on the development on the well-being of 

a personality.  Menas, dizainas ir meninis ugdymas: Kūrybiškumo lavinimo metodai ir patirtys: 9-

osios tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos medžiaga. Kaunas: Kauno kolegijos leidybos 

centras, 2016, pp. 23-28, ISSN 2424-4597  

Smite, Rasa, Armin Medosch, Raitis Smits (Editors, sastādītāji). Renewable Futures. Art, Science 

and Society in Post-Media Age, Acoustic Space (Vol. 16). Riga: RIXC; Liepaja: LiepU MPLab, 2017 

Vilmane, Nora. Skola latviešu kolonijā Vārpa Brazīlijā. Scriptus Manet: humanitāro un mākslas 

zinātņu žurnāls, Nr. 3. Atb. red. A. Kuduma. Liepāja: LiePA, 2016, 78.–102. lpp. 

 

Dalība konferencēs 

R. Šmite 2017., April 28-30 – Co-Chair (together with Olga Mink) and Co-organizer (together with 

Baltan Laboratories) of the 2nd RENEWABLE FUTURES conference edition – Economia, Natlab, 

Eindhoven, The Netherlands 

R. Šmite 2017., April 28-30 – “Hybrid Economies” (together with Kristin Bergaust and Lily Diaz) 

/ “Economia”, the 2nd Renewable Futures conference, Natlab, Eindhoven, The Netherlands 

V. Johansons 2017., augusts, Liepājas mākslas forums, Liepaja 

 

 

https://www.liepu.lv/uploads/files/2016_Zin%C4%81tnisk%C4%81%20darba%20p%C4%81rskats.pdf
https://www.liepu.lv/uploads/files/2016_Zin%C4%81tnisk%C4%81%20darba%20p%C4%81rskats.pdf
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Vizuālās mākslas darbu publikācijas 

Gabaliņš, Raimonds. The mystery of sound. Menas, dizainas ir meninis ugdymas: Kūrybiškumo 

lavinimo metodai ir patirtys: 9- osios tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos medžiaga. 

Kaunas: Kauno kolegijos leidybos centras, 2016, pl.192. 

Klāsone, Inta. Dzintargaisma. Tuvu un tālu. Visapkārt manas jūras ciešs skatiens. Izstāsti man jūru, 

Scriptus Manet: humanitāro un mākslas zinātņu žurnāls, Nr. 3. Liepāja: LiePA, 2016, 122.–124. 

lpp. 

Kļaviņš, Aldis. My outgoing time. Menas, dizainas ir meninis ugdymas: Kūrybiškumo lavinimo 

metodai ir patirtys: 9-osios tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos medžiaga. Kaunas : 

Kauno kolegijos leidybos centras, 2016, pl. 204.  

Krastiņa, Gunta. Tavo akys. Jau atvažiuoja Šv. Kalėda: 24-oji tarptautinė Kaledinė miniatiūrų 

paroda. Šiauliai: Šiaulių spaustuvė, 2016.  

Krūmiņš, Mārtiņš. August and october. Menas, dizainas ir meninis ugdymas: Kūrybiškumo 

lavinimo metodai ir patirtys: 9- osios tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos medžiaga. 

Kaunas: Kauno kolegijos leidybos centras, 2016, pl. 208. 

Rozenbahs, Aivars. Life. Menas, dizainas ir meninis ugdymas: Kūrybiškumo lavinimo metodai ir 

patirtys: 9-osios tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos medžiaga. Kaunas: Kauno kolegijos 

leidybos centras, 2016, pl. 215–216. 

Spirģe-Sēne, Solvita. Get lost. Menas, dizainas ir meninis ugdymas: Kūrybiškumo lavinimo 

metodai ir patirtys: 9-osios tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos medžiaga. Kaunas: 

Kauno kolegijos leidybos centras, 2016, pl. 221. 

Vilmane, Nora. Tour de Sardegna I, II, III. Menas, dizainas ir meninis ugdymas: Kūrybiškumo 

lavinimo metodai ir patirtys: 9- osios tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos medžiaga. 

Kaunas: Kauno kolegijos leidybos centras, 2016, pl. 229. 19.  

Vīriņa, Dzintra. Grey day. Menas, dizainas ir meninis ugdymas: Kūrybiškumo lavinimo metodai 

ir patirtys: 9-osios tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos medžiaga. Kaunas: Kauno 

kolegijos leidybos centras, 2016, pl. 202–203. 

Kļaviņš, Aldis. Aizklātā ubadze (audekls, akrils).  Scriptus Manet: humanitāro un mākslas 

zinātņu žurnāls, Nr. 5. Liepāja: LiePa, 2017, 120.lpp. ISSN 2256 - 0564 

 

2. Akadēmiskā personāla piedalīšanās vietēja un starptautiska mēroga mākslas izstādēs, 

simpozijos, plenēros un radošajās darbnīcās. Darbības pārskats par 2016. gadu pieejams: 

https://www.liepu.lv/uploads/files/2016_Zin%C4%81tnisk%C4%81%20darba%20p%C4%81rsk

ats.pdf, informācija par 2017. gadu tiek apkopota 2018. gada janvārī. 

Nozīmīgākās izstādes 2016./2017. st. g.  

 

Personālizstādes 

G. Krastiņa. Personālizstāde „Gaidot…” Pārventas bibliotēkā, Ventspils, 2016.gada 

decembris. 

G. Krastiņa. Personālizstāde „Rozmarīns” Latviešu biedrības nama izstāžu galerijā, Liepāja, 

2017.gada janvāris. 

A. Rozenbahs.  Personālizstāde „CIANO” Liepājas muzejā, Liepāja, 2017.gada marts. 

 I. Klāsone. Personālizstāde „Es jau nāku... „ Lapmežciema kultūras namā”, 2016.gada jūlijs- 

2017.gada janvāris. 

 I. Klāsone. Personālizstāde „Tas ir laiks… ” Rucavas kultūras namā” 2017.gada marts 

 Dz. Vīriņa.  Personālizstāde Liepājas Universitātē, Liepāja, 2017.gada maijs - augusts.  

M. Krūmiņš. Personālizstāde Liepājas centrālajā zinātniskajā bibliotēkā „Realitātes diktēta 

abstrakcija”, 2017.gada jūnijs – augusts. 

https://www.liepu.lv/uploads/files/2016_Zin%C4%81tnisk%C4%81%20darba%20p%C4%81rskats.pdf
https://www.liepu.lv/uploads/files/2016_Zin%C4%81tnisk%C4%81%20darba%20p%C4%81rskats.pdf
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R. Šmite, R. Šmits.  Izstāde „Gaisma kabeļa galā” TALK TO ME Latvijas Dzelzceļa muzejs. 

2016.gada septembris– oktobris. 

P. Vītola. 2017, 9.06–31.08 – „Runā ar mani - LV” instalācija, “Echo Chamber” izstāde, 

Lūznavas muiža, Rēzeknes nov., LV 

P. Vītola 2017, 24.06–5.08 – „Runā ar mani - FR” instalācija, “Echo Chamber” izstāde, 

Gantner  

Multimedia Space, Borogne, FR 

P. Vītola 2017, 16.06–27.07 – „Runā ar mani - IE” instalācija, “Echo Chamber” izstāde, Rua 

Red gallery, Dublin, IE 

P. Vītola  2017, 8.06–11.06 – „Talk to Me” instalācija (kopā ar Raiti Šmitu), RIXC galerijas 

ekspozīcija, Vilnius Art Fair, Vilnius, LT 

P. Vītola  2017, 8.06–11.06 – „Pond Battery” instalācija (kopā ar Raiti Šmitu), “Traces” kūrēta 

izstāde, Vilnius Art Fair, Vilnus, LT 

 

Dalība izstādēs: 

 Jauno mediju mākslas izstāde „Impulsi”. Jaunās skaņas dienas: Uldis Hasners, Artūrs 

Kalvāns, Reinis Naļivaiko, Anna Priedola, Samanta Kalēja, Andris Vētra, Pēteris 

Riekstiņš, Madara Kļavinska, Pauls Kūlis, Gunta Dombrovska. Rīga, RISEBA 

Arhitektūras un mediju centrs, 20. septembris –2. oktobris. 

 Izstāde OPEN FIELDS. POND BATTERY Fluctuations of Micro Worlds. Rasa 

Šmite, Raitis Šmits, Mārtiņš Ratniks. Latvijas Nacionālā bibliotēka, 30. septembris –

2. novembris. 

 Starptautiskajā Ziemassvētku miniatūru izstāde mākslas galerijā „Laiptai”, Šauļi, 

Lietuva: A. Kļaviņš, I.Klāsone, S. Spirģe –Sēne, H. Erbs, G. Krastiņa. 2016. gada 

novembris, decembris. 

 Dalība Liepājas mākslinieku izstādē „Pavasara atmoda” Liepājas muzejā: A. Kļaviņš, 

M. Krūmiņš, H. Erbs, G. Krastiņa. 2017.gada marts. 

 Dalība Liepājas Universitātes mākslinieku darbu izstāde „Uzmanību vējš!” Valmieras 

muzejā: G. Krastiņa, I. Klāsone, H.  Erbs, R. Gabaliņš, M. Krūmiņš, Dz. Vīriņa, A. 

Kļaviņš, A. Rozenbahs, Solvita Spirģe-Sēne. 2017.gada augusts. 

 Dalība Vizuālās mākslas izstāde „Pilsētas skaņa mākslā" Liepājas muzejā: R. 

Gabaliņš, H. Erbs, G. Krastiņa, M. Krūmiņš, A. Kļaviņš. 2016.gada novembris, 

decembris. 

 Izstāde konferences ietvaros: Art, design and art education: methods and experiences 

of creativity development, 10 - osios tarptautines mokslines praktines konferencijos. 

Kauņas Lietišķo zinātņu koledža/universitāte, J. Vienožinska mākslu fakultāte 

(Kauņa, Lietuva): M. Krūmiņš, I. Klāsone, A. Rozenbahs, S. Spirģe - Sēne, Dz. 

Vīriņa. 2016.gada novembris 

 

Dalība plenēros: 

 Dalība 12. starptautiskā mākslas simpozijā „Konkrētais un abstraktais vizuālās 

mākslas kompozīcijā. Tēma: „Kustība”: G. Krastiņa, S. Spirģe-Sēne, Dz. Vīriņa, A. 

Kļaviņš, H. Erbs, A. Rozenbahs. 2017.gada jūlijs. 

 Dalība 22. starptautiskajā zīmētāju un gleznotāju plenērā „Liepājas marīna’17": A. 

Kļaviņš un M. Krūmiņš 2017.gada jūlijs. 

 Dalība starptautiskā glezniecības simpozijā „Pajūris 2017” Šventaja, Lietuva: M. 

Krūmiņš. 2017.gada aprīlis. 

 Dalība starptautiskā glezniecības plenērā „Vilniaus spalvos” Viļņā, Lietuva: M. 

Krūmiņš. 2017.gada februāris. 
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Citas radošās aktivitātes 

 Dalība starptautiskā mākslas festivālā „Monmartras republika” Laiptai mākslas 

galerijā Šauļos (Lietuva): A. Kļaviņš un M. Krūmiņš. 2017.gada augustā 

 2016. gadā (decembris) LiepU profesore Rasa Šmite kopā ar Raiti Šmiti saņem 

Latvijas Kultūra ministrijas Izcilības balvu kultūrā 

 Liepājas Universitāte saņēma rakstnieka Ērika Kūļa dāvinājumu – rakstnieka Ērika 

Hānberga portretu, kuru gleznoja profesors, gleznotājs Aldis Kļaviņš, 2017.gada 

maijs 

 Aldis Kļaviņš, redakcijas kolēģijā: Scriptus Manet: humanitāro un mākslas zinātņu 

žurnāls, Nr. 5. Liepāja: LiePa, 2017.133 lpp. ISSN 2256-0564 

 Inta Klāsone, redakcijas kolēģijā: Scriptus Manet: humanitāro un mākslas zinātņu 

žurnāls, Nr. 4., 5. Liepāja: LiePa, 2017. ISSN 2256-0564 

 Inta Klāsone – darbs redakcijas kolēģijā: Menas, dizainas ir meninis ugdymas: 

Kūrybiškumo lavinimo metodai ir patirtys: 9-osios tarptautinės mokslinės praktinės 

konferencijos medžiaga. Kaunas: Kauno kolegijos leidybos centras, 2016, pp. 230  

ISSN 2424-4597 

 Stāstu darbnīcas – kuratore JMM doktorante Signe Pucena (2017) 
2017.gadā No 23. - 27. jūlijam, projekta „Dzīvojam ar kultūras mantojumu” ietvaros, 

nemateriālā kultūras mantojuma speciālisti no Somijas un Latvijas izzināja Aizputes 

seno ēku vēsturi - vietējo iedzīvotāju atmiņas par notikumiem, iedzīvotājiem un 

sadzīvi pilsētas vēsturiskajā centrā. 23. jūlijā notika atvērto lekciju diena, kurā ar 

priekšlasījumiem piedalījās: 

Laura Puolamaki („Old Rauma", FI) - Līdzdalības GIS (ģeogrāfiskās informācijas 

sistēma) metode lauka pētījumos; Eeva Raike (Turku universitāte, FI) - Ekspedīciju 

pieredze un metodoloģija Turku universitātē; Rūta Muktupāvela (Latvijas Kultūras 

akadēmijas Rektore, profesore) - Ainavas kultūrvēsturiskās lasīšanas metodes 

pielietošana: teorija un prakse, iespējas un riski; Prezentācija un praktiski piemēri: 

Ieva Vītola, Signe Pucena - Lauka pētījumi un nemateriālā kultūras mantojuma 

popularizēšana. 

 Rezidenču modulis un izstāde Frontiers in Retreat  – kuratore JMM doktorante 

Signe Pucena (2017) 

„Frontiers in Retreat” projektā tiek veidota unikāla platforma, kas jaunā Eiropas 

mākslinieku rezidenču sadarbības tīklā veicina multidisciplināru dialogu par 

ekoloģijas jautājumiem. Projekta ietvaros septiņi Eiropas rezidenču centri piecu gadu 

garumā aicina 20 dažādu disciplīnu māksliniekus no dažādām valstīm, lai rezidenču 

izpētes laboratorijās strādātu pie katras no šo centru atrašanās vietas vides un 

ekoloģijas konteksta izpētes un, šai kontekstā, radītu jaunus mākslas darbus. SERDE 

ir šī projekta „Frontiers in Retreat” līdzorganizators un projekta partneris. Latvijā ar 

ES programmas Kultūra, LR Kultūras ministrijas, Valsts Kultūrkapitāla fonda 

atbalstu šī projekta ietvaros 2017. gadā tika īstenota Starpdisciplināra 

rezidence. Tajās piedalījās mākslinieki – Anna Rubio (kustību performance „Āboli”), 

Joanes Simon Perret (skulptūru grupa „Aizputes gadalaiku mašīna”), Gints Gabrāns 

(virtuālais objekts SAN.LV), Bart Vandeput (eksperimenti ar aronijām – „Smadzeņu 

lasītājs”), katrs 2 – 6 nedēļas darbojās SERDĒ un turpināja pagājušajos gados uzsākto 

sadarbību un pētījumus vides un ekoloģijas jomā. Sylvia Grace Borda sava rezidences 

darba – lielformāta sienu gleznojuma Atmodas ielā 11 īstenošanai piesaistīja 

mākslinieku Reiner Derdau no Kanādas, kas tika saskaņots ar vadošo partneri. 

Rezidenču laikā mākslinieki strādāja pie individuāliem projektiem vides un 

ekoloģijas kontekstā un darbu rezultāti tika prezentēti noslēguma izstādē ap SERDEs 

http://san.lv/
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ēku kompleksu Atmodas ielā 9, Aizputē un ikgadējā mākslas un amatniecības 

gadatirgū “Āboļošana”. 

 

HMZF rīkotie simpoziji, festivāli u.tml.  

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes organizētais ikgadējais starptautiskais 

mākslas simpozijs – meistardarbnīcu un lasījumu organizācija nedēļas garumā. 

2017.gada jūlijā notika Liepājas Universitātes organizētais 12. starptautiskais 

mākslas simpozijs “Konkrētais un abstraktais vizuālās mākslas kompozīcijā. Tēma: 

Kustība". Simpozijā piedalījās 20 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Zviedrijas un 

Vācijas. Simpozija nozīmīga sastāvdaļa bija izstāde, kurā tika iekārtota dalībnieku 

ierašanās dienā. Pakāpeniski izstādē eksponētie darbi tiek papildināti ar darbnīcās 

veikto. Noslēgumā Liepājas Universitātes 4. stāvā foajē skatītājiem tika atklāta 

simpozija dalībnieku darbu izstāde. Tajā bija skatāmi glezniecības darbi, 

fotogrāfijas, keramika, grafika. Īstenotās meistardarbnīcas simpozija norises laikā: 

grafika – vadītāja Mg.art. Dz. Vīriņa; keramika/Trauku virpošana no māla – vadītājs 

Mg.art. H. Erbs; ādas apstrādes dizains – vadītāja G. Karlsone. 

  8. starptautiskā jauno mediju mākslas festivāla nedēļā „iWeek”, kas notika 2016. 

gada 7.-12. novembrī notika konference par gamifikāciju un spēļu kultūru, ko 

moderēja Ģirts Edvarts Stepiņš, un kurā piedalījās mediju pētnieki Dr. philol. Ilva 

Skulte un Normunds Kozlovs, mākslinieki Dr. Sc. Soc. Rasa Šmite, Dr. Art. Raitis 

Šmits, radošais programmētājs Kristaps Biters un Žilvins Lilas (Zilvinas Lilas) no 

Ķelnes mākslas augstskolas (KHM). Tika organizētas vairākas radošās darbnīcas, 

kā arī elektroniskās mūzikas koncerts „Lielajā Dzintara” kamerzālē ar dalībniekiem 

no Latvijas un Vācijas, un izstāde „Under Construction” Liepājas Muzejā. Izstādē 

piedalījās jauno mediju mākslas absolventi (Pēters Riekstiņš, Anna Priedola, Maija 

Demitere, Samanta Kalēja, Uldis Hasners) un Latvijā atzīti mediju mākslinieki – 

Gints Gabrāns un Mārtiņš Ratniks.  

 Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes organizētās konferences sadarbībā ar 

partnerorganizācijām: 2016.gada 24. 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: M. Krūmiņš, A.Kļaviņš, I.Klāsone, Dz. Vīriņa, H. Erbs, R. Gabaliņš, L. 

Veita, D. Ģibiete, N. Vilmane, S.Spirģe–Sēne, A. Rozenbahs. 

 Mākslas pētījumu laboratorijas un „Jauno mediju mākslas” docētāju un studentu 

aktīva līdzdalība RIXC organizētajā Mākslas un zinātnes festivāla izstādē/ 

konferencē „Open Fields”, kas notika Rīgā, 2016. gada  29. septembrī – 1. oktobrī. 

„Open Fields” Konferences ietvaros notika vērienīga starptautiska izstāde, kas 

norisinājās no 30. septembra līdz 2. novembrim Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

izstāžu zālēs. Festivāla izstādē apskatāmi ap mākslinieku un dizaineru mākslas 

darbi, kas izaicina mūsu priekšstatus par mākslu un laikmetīgo estētiku, kombinē 

dažādus medijus, zināšanas un pētījumu laukus, kā arī interpretē un vizualizē 

zinātniskus, sociālus un kultūras datus jaunā un jēgpilnā veidā14. Ar nosaukuma 

maiņu festivāla kuratori uzsver eksperimentālās mākslas starpdisciplinaritāti, kas 

bija vērojama arī festivālu pavadošajā izstādē „OPEN FIELDS” Latvijas 

Nacionālajā bibliotēkā. Festivāla kuratori ir Rasa un Raitis Šmiti. 

  

                                                           
14 http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/open-fields-sakas-rixc-makslas-un-zinatnes-

festivals.a74657/ 

https://maps.google.com/?q=Atmodas+iel%C4%81+9,+Aizput%C4%93&entry=gmail&source=g
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Studējošo iesaistīšana pētniecības (radošajos) projektos, kā arī dalība starptautiskajos 

projektos 

 Studentu darbu izstādes: regulāras programmas „Jauno mediju māksla” moduļu un 

gala darbu publiskās izstādes, „Dizaina” studentu gala darbu izstādes, kā arī 

„Dizaina” studentu darbu izstādes.  Zinātnes un radošuma dienu ietvaros (2017. 

gada martā Lielās ielas 14 pirmajā stāvā bija skatāma „Jauno mediju mākslas” 

studiju programmas studentu darbi, otrā stāva vestibilā bija aplūkojami interjera 

dizaina, produktu dizaina, datordizaina studentu darbi, trešajā stāvā studiju 

programmas „Fotomāksla” studentu darbi, ceturtajā stāvā tika eksponēti studentu 

darbi stikla dizainā, tekstilā, grafikā, keramikā15.  

 Studējošo iesaistīšana pētniecības radošajos projektos ir kopsakarā ar docētāju 

pētniecības darbu un rezultatīvi atklājas studentu zinātnes un radošuma nedēļas 

laikā, kad visi programmas „Dizains” noslēguma kursu studenti un „Jauno mediju 

mākslas” studenti izlases veidā prezentē savus bakalaura darba projektus un 

sadarbībā ar citām institūcijām izstrādātos projektus, piemēram: 

Jauno mediju māksla: 

Ģ. E. Stepiņš. Garīgo traucējumu analogi skaņā un mūzikā. 

P. Riekstiņš. Personīgais privātums digitālajā vidē: mākslas prakse kāpētniecība. 

E. Kūns. Erotiskie objekti: patērētāju sabiedrības fetiši un reprezentatīvā 

seksualitāte vizuālajā kultūrā. 

Dizains: 

A.Filaks, R. Freimanis. Pieredze projektu izstrādē.  

Z. Draveniece. Sietspiedes tehnikā apdrukāta bērnu gultasveļa. 

E. Dubovika. Linogriezums dzejas ilustrācijās.  

A. Gulega. Korporatīvā identitāte skaistumkopšanas salonam „Evo”. 

A. Sevastjanova. „Uzzīmē nu!” vārdu zīmēšanas galda spēles izstrāde. 

G. Svikša. Brošūras „Mazuļa pirmais gads” izstrāde.  

G. Šuba. Kleitu kolekcija „Galazios” cianotipijas apdrukas tehnikā. 

Noslēguma darbu laikā veiktie pētījumi jauno mediju mākslā, mākslā un dizainā (pieejami 

LiepU bibliotēkā). Ieskatam atsevišķu noslēguma darbu tematu piemēri: 

Māksla (Mg.art.) 

M. Lakstīgala. Animācijas īsfilma „Mazie liepājnieki”; 

M. Markus-Narvils. Paplašinātā realitāte mākslā; 

G. Bierande-Bierena. Cilvēku radīto kultūras formu daudzveidība. 

Jauno mediju māksla (Mg.) 

A. Priedola. Pārtikas aprites attēlojums ilgtspējīgajā mākslā: „Tiešās pirkšanas” tīkla 

kartēšana; 

Ģ. E. Stepiņš. Garīgi traucējumi kā muzikālās kompozīcijas avots. 

Jauno mediju māksla (bakalaura studiju programma) 

G. Grīviņa. Dzimtes identitātes attēlojums audiovizuālā instalācijā; 

A. Mozžerikova. Pašorganizējoši procesi mākslas instalācijā; 

R. Vilcāns.  Psihodēliskās izpausmes interaktīvajās video instalācijās; 

K. Volkovskis. Mobilo ierīču datu izmantošana interaktīvā instalācijā. 

Dizains (bakalura studiju programma) 

R. Freimanis. Iekštelpu kompleksa vizuālā koncepta izveide skeitborda skolai; 

A. Garoza. Āra fitnesa komplekss; 

                                                           
15 https://www.liepu.lv/lv/galerijas/1079/656/humanitaro-un-makslas-zinatnu-fakultates-aktivitates-

zinatnes-un-radosuma-dienu-ietvaros-23032017 

https://www.liepu.lv/lv/galerijas/1079/656/humanitaro-un-makslas-zinatnu-fakultates-aktivitates-zinatnes-un-radosuma-dienu-ietvaros-23032017
https://www.liepu.lv/lv/galerijas/1079/656/humanitaro-un-makslas-zinatnu-fakultates-aktivitates-zinatnes-un-radosuma-dienu-ietvaros-23032017
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Fotomāksla (bakalaura studiju programma) 

D. Birulis. Sociālā fotogrāfija; 

K. Rozentāle. Fotogrāfija „Instagrammā”; 

A. Baužis. Dokumentālā fotogrāfija – medības.  

 

 Studējošo iesaistīšana atsevišķos projektos, piemēram: meistardarbnīcās Zviedrijas 

dienās ”Design for Dignity” Liepājā (pirmo reizi Latvijā) 2016.gada 26. oktobrī 

Liepājas Latviešu biedrības namā16. 

 Jauno mediju studiju programmas studentu  1. kursa izstāde  „Urban Dictionary”, 

Liepāja, 2017.gada  27.– 29.01. 

 Jauno mediju studiju programmas studentu  2. kursa izstāde  „Simulakri” LiepU 

Zinātnes un radošuma nedēļas ietvaros, 2017.gada 23.–31.03. 

 Jauno mediju studiju programmas studentu  2. kursa skaņas mākslas izstāde 

festivālā „Skaņas dienas” 2017.gada 24.–28.05. (Ennija Kudreviča, Ingeborga 

Skroderēna, Māris Dejus, Gustavs Lociks, Artūrs Šēnfelds u.c.) 

 Jauno mediju studiju programmas studentu  izstāde „Laiktelpa” Muzeju nakts 

LiepU ietvaros, MPLab, Liepāja 20.05. (Ieva Vīksne, Krista Dintere, Rasma 

Kroģere, Maija Demitere) 

 Jauno mediju studiju programmas studentu  2. kursa veidotā  „Spēļu diena” MPLab 

17.06. (studentu veidotās VR un datorspēles) 

 1. un 2. kursa video instalāciju izstāde „Video Tech” Liepājas tehnikumā 21.–22.06. 

 

1.8. Informācija par ārējiem sakariem: 
  

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

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

organizācijas) 
7. tabula 

Latvija, 

Rīga 

Mākslas, kultūras un 

zinātnes inovāciju 

tīkls RIX-C 

Sadarbība Creative Europe projekta  „Renewable Futures” 

ietvaros 

Sadarbība pasākumu un festivālu īstenošanā: „iWeek”, „Jaunās 

skaņas dienas” (Rīgā), studentu iesaistīšana RIX-C ikgadējo 

konferenču un izstāžu organizēšanā 

 RIX-C nodrošina telpas un studiju materiālus lekcijām Rīgā; 

atbalsta studentu izstāžu norisi Rīgā 

Latvija, 

Liepāja 

Liepājas Bērnu un 

jaunatnes centrs 

 

Sadarbība prakses nodrošināšanā profesionālā bakalaura studiju 

programmās „Fotomāksla” un „Dizains” studējošiem, LBJC 

direktore I. Klāsone iesaistījās valsts pārbaudījumu komisijas 

darbā (2017. 06.), mākslas jomas docētāju iesaistīšana vizuālās 

mākslas darbu vērtēšanā LBJC organizētajos konkursos (M. 

Krūmiņš, S. Spirģe – Sēne, Mg.art., Dz. Vīriņa). 

Latvija, 

Liepāja 

Liepājas Mūzikas, 

mākslas un dizaina 

vidusskola 

Sadarbība prakses nodrošināšanā profesionālā bakalaura studiju 

programmās „Fotomāksla” un „Dizains” studējošiem, direktore 

I. Auziņa iesaistījās valsts pārbaudījumu komisijas darbā (2017. 

06.), 

                                                           
16 http://www.rekurzeme.lv/foto/foto-zviedrijas-vestnieks-liepaja-atklaj-divas-izstades-125355 
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Latvija, 

Liepāja 

Liepājas Centrālā 

zinātniskā bibliotēka 

Bibliotēkas darbinieku iesaistīšanās starptautiskā vizuālās 

mākslas simpozija „Abstraktais un konkrētais vizuālās mākslas 

kompozīcijā” norisē (māksliniece A. Pelna); 

mākslas virziena docētāji piedalījās LCZB organizētajā plenērā 

(I. Klāsone, S. Spirģe – Sēne); 

mākslas virziena docētāji piedalījās LCZB organizētajā plenērā 

mākslas darbu vērtēšanas žūrijā (Dz. Vīriņa, A. Kļaviņš); 

LCZB nodrošina mākslas darbu ekspozīciju iekārtošanas 

iespējas (M. Krūmiņš, Studentu darbu izstādes) 

Latvija, 

Liepāja 

Nodibinājums 

„Zinātnes un 

inovāciju parks” 

Valdes locekļa pienākumu veikšana (I. Klāsone, Dr.paed.); 

Prakses iespēju projektēšana; 

Prakses vietu nodrošināšana studiju programmas „Dizains” 

studentiem. 

Latvija, 

Liepāja 

Biedrība „Liepājas 

mākslas draugi” 

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

Krūmiņš) 

Biedrības valdes locekles pienākumi (Dz. Vīriņa). 

Latvija, 

Liepāja 

Liepājas Diakonijas 

centrs 

 

Gleznošanas, tekstildarbu un grafikas nodarbību vadīšana 

projekta „Nāc un iesaisties” ietvaros (Dz. Vīriņa, N. Vilmane, I. 

Klāsone). 

Latvija, 

Liepāja 

 

Mākslas biedrība 

„IMPASTO” 

Kopizstāžu īstenošana Ventspilī, Aizputē un Valmierā (A. 

Rozenbahs, Mg.art, A. Kļaviņš, Mg.art., I. Klāsone, Dr.paed., S. 

Spirģe - Sēne, Mg.art., G. Krastiņa, Mg.art., Dz. Vīriņa, Mg.art.) 

Latvija, 

Liepāja 

Liepājas Tautas 

mākslas un kultūras 

centra fotostudija  
„FOTAST” 

Sadarbība izstāžu darbībā: D. Ģibiete 

Latvija, 

Aizpute 

Rezidenču centrs  

„SERDE” 

Nodrošina telpas un nepieciešamo loģistiku doktorantūras 

studiju pavasara sesijai 

Latvija, 

Daugavpils 

Marka Rotko 

mākslas centrs 

Studenti ar priekšnesumiem piedalās Rotko centra organizētajā 

“Mākslas naktī” 

Latvija, 

Rīga 

Latvijas Laikmetīgās 

mākslas centrs 

LLMC nodrošina telpas lekcijām Rīgā 

 

8.tabula 

 

Virziena  „Mākslas” ārzemju sadarbības partneri 

 

Lietuva, Nida Nidas mākslas kolonija Sadarbība notiek pētniecības projektu veidā (studenti un 

mākslas kolonijas pasniedzēji kopā strādāja pie LLMC 

izdotās grāmatas  „Tulkojot atsauces”; ir notikusi 

studentu apmaiņa Nidas mākslas simpozija ietvaros) 

Vācija, Ķelne Ķelnes Mākslas 

Akadēmija (KHM) 

Tiek veidota sadarbība 2016. gada jauno mediju festivāla  
„iWeek” ietvaros. 
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Spānija, 

Barselona 

Faboratory of Hangar, 

Barcelona 
Sadarbība Creative Europe projekta  „Renewable 

Futures” ietvaros, 2 pasniedzēji ir bijuši pieredzes 

apmaiņā 

Norvēģija, 

Oslo 

Art in Society Research 

group of Oslo and 

Akershus University 

College of Applied 

Sciences 

Sadarbība Creative Europe projekta  „Renewable 

Futures” ietvaros 

Francija, 

Parīze 

Ars Longa Sadarbība Creative Europe projekta  „Renewable 

Futures” ietvaros 

Nīderlande, 

Eindhovena 

Baltan Laboratories Sadarbība Creative Europe projekta  „Renewable 

Futures” ietvaros 

Kanāda, 

Kalgari 

Alberta College of Art 

and Design 

Pasniedzējs Šons Pinčbeks regulāri pasniedz lekcijas 

bakalaura un maģistra studentiem 

Šauļi, Lietuva Mākslas galerija 

„Laiptai” 

LiepU docētāju un studējošo iesaistīšana personālizstāžu 

un kopizstāžu organizācijā (A. Kļaviņš, M. Krūmiņš, G. 

Krastiņa, I. Klāsone, S. Spirģe - Sēne, Mg.art., Dz. Vīriņa, 

H. Erbs, R. Gabaliņš), LiepU docētāju iesaistīšana mākslas 

festivālā „Monmartras republika” (A. Kļaviņš, I. Klāsone, 

Dr.paed.). 

Šauļi, Lietuva Šauļu Universitātes 

mākslas galerija  

LiepU docētāju personālizstāžu nodrošināšana (A. 

Kļaviņš, M. Krūmiņš). 

Kaļiņingrada, 

Krievija 

Starptautiskā 

mākslinieku – pedagogu 

savienība Krievija) 

Sadarbība 19. Starptautiskā bērnu radošās darbības forumā 

(международный форум детского творчества) 

«ЭКОЛОГИЯ ДУШИ». Bērnu mākslinieciskās jaunrades 

darbu izvērtēšanas žūrijas komisijā, 2017.gada 31.maijā 

(Dz. Vīriņa, L. Veita) 

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

studentu prakšu norises laikā studiju programmās „Dizains”, „Māksla” un „Fotomāksla”. 

Noslēgtie sadarbības līgumi pieejami HMZF dekanātā.  

 

1.8.2. augstskolas vai koledžas starptautiskās sadarbības un internacionalizācijas 

politika studiju virziena īstenošanas kontekstā, tās īstenošana un ietekme uz studiju un 

pētniecības procesu 

LiepU 2016.2016. gadā tika izstrādāts “Studiju internacionalizācijas plāns17. Maģistra 

studiju programma  „Jauno Mediju māksla” tiek piedāvāta arī ārzemju studentiem angļu valodā. 

Arī atsevišķi bakalaura programmas  „Jauno mediju māksla” studiju kursi ir sagatavoti angļu 

valodā. Programmās strādā ārzemju mācībspēki – Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē 

ievēlēts docents Dr. PHD Kristofers Heils (Christofer Hales), pieaicinātie mācībspēki maģistra 

studiju programmā „Jauno mediju māksla” – Dr. PHD Šons Pinčbeks (Shawn Pinchbeck), Mg. 

Art. Robs van Kranenburgs (Rob van Kranenburg), Mg. Art. Pibe Pirma (Piibe Piirma) u.c.  

                                                           
17https://kvs.liepu.lv/datnes.php?mape=/Citi%20KVS%20pievienotie%20dokumenti/STEM_IZM_25.10.2016/&

checksum=ae1ec4a23694a029c96e1874d69c2838f64c1cbf 
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1.8.3. studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji 

Studējošo starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji 

 

9.tabula 

Studiju 

progra

mma 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Stud

entu 

skait

s 

Augstskola, 

valsts 

Stud

entu 

skait

s 

Augstskola, 

valsts 

Stud

entu 

skait

s 

Augstskola, 

valsts 

Stud

entu 

skait

s 

Augstskola, 

valsts 

Dizains 3 

 

3 

 

 

1 

Leirijas 

Politehniskais 

institūts(Portu

gāle) 

Cluj-Napoca 

Mākslas un 

Dizaina 

Universitāte(

Rumānija) 

Anadolu 

Universitāte 

(Turcija) 

2 Leirijas 

Politehniskai

s 

institūts(Port

ugāle) 

1 

 

Leirijas 

Politehniskais 

institūts(Portug

āle) 

  8  

 

 

1  

 

 

1  

Leirijas 

Politehniskai

s 

institūts(Port

ugāle) 

Kauņas 

Lietišķo 

zinātņu 

universitāte(

Lietuva) 

Tamperes 

lietišķo 

zinātņu 

universitāte 

(Somija)  

Fotomā

ksla 

    2 Budapeštas 

Metropoles 

lietišķo zinātņu 

universitāte 

(Ungārija) 

  

Jauno 

mediju 

māksla 

2 

 

1 

 

 

1 

Voldas 

Universitāte-

koledža(Norv

ēģija|) 

Utrehtas 

mākslas skola 

(Nīderlande) 

Valensijas 

Katolu 

Universitāte 

„San Vicente 

Martir”(Spāni

ja 

2 

 

 

4 

Tamperes 

Lietišķo 

zinātņu 

Universitāte(

Somija) 

Leirijas 

Politehniskai

s 

institūts(Port

ugāle) 

2 

 

1 

 

 

2 

Leirijas 

Politehniskais 

institūts(Portug

āle) 

Budapeštas 

Metropoles 

lietišķo zinātņu 

universitāte(Un

gārija) 

Linkolna 

Universitāte(Li

elbritānija 

1 Leirijas 

Politehniskai

s 

institūts(Port

ugāle) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Jauno 

mediju 

māksla 

(maģist

ra) 

2 Bauhaus 

Universitāte 

Veimārā 

(Vācija 

2 Bauhaus 

Universitāte 

Veimārā 

(Vācija) 

1 Leirijas 

Politehniskais 

institūts(Portug

āle) 

1 Leirijas 

Politehniskai

s 

institūts(Port

ugāle) 

KOPĀ 

virzien

ā 

13  10  9  12  
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Ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā kopumā, kā arī sadalījumā pa studiju 

programmām 

10.tabula 
Studiju 

programma 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Studentu 

skaits 

Augstskola, 

valsts 

Studentu 

skaits 

Augstskola, 

valsts 

Studentu 

skaits 

Augstskola, 

valsts  

Studentu 

skaits 

Augstskola, 

valsts  

Dizains     1 Sh.Ualikhanov 

Koksetau 

Valsts 

Universitāte 

(Kazahstāna) 

  

Jauno 

mediju 

māksla 

1 Tamperes 

Lietišķo 

zinātņu 

Universitāte 

(Somija) 

1 Bauhaus 

Universitāte 

Veimārā 

(Vācija) 

1 Budapeštas 

Metropoles 

Lietišķo 

zinātņu 

universitāte 

(Ungārija) 

1 

 

 

 

 

2 

Kauņas Lietišķo 

zinātņu 

universitāte(Lietuva) 

Bejas Politehniskais 

institūts(Portugāle) 

 

KOPĀ 

virzienā 

1  1  2  4  

 

Akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji 

11.tabula 
Valsts Augstskola/koledža Zinātnes nozare 

(studiju programma) 

Personu skaits 

Vācija 

Bauhausa Universitāte 

Veimārā 

 

Jauno mediju māksla 

 

1 

Somija Alto Universitāte Jauno mediju māksla  2 

ASV 

Ročesteras tehnoloģiju 

institūts 

Dizains 2 

 

1.8.4. sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno 

līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas, norādot, vai augstskolai vai 

koledžai ir sadarbība ar citām augstskolu vai koledžu bibliotēkām 
 

Virziena  „Mākslas” akadēmiskie sadarbības partneri Latvijā 

12.tabula 

 

Latvijas Universitāte, 

Daugavpils 

Universitāte, 

Liepājas 

Universitāte, 

Rēzeknes 

Augstskola, 

Sadarbības līgums noslēgts 2014. gada 20. novembrī  

Mērķis ir pilnveidot un bagātināt mākslas studiju procesu, lai sasniegtu 

plānotos studiju rezultātus. 

Līgumslēdzēju puses apņēmās savstarpēji informēt par izstādēm, viesdocētāju 

lekcijām, semināriem un radošajām darbnīcām. Piedalīties kopīgu projektu un 

studiju programmu vai to moduļu izstrādē. Organizēt kopīgas konferences, 

radošo darbu konkursus, izstādes un seminārus, kā arī piedalīties 

Līgumslēdzēju konferencēs, izstādēs un semināros. Savstarpēji apmainīties ar 
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Ekonomikas un 

kultūras augstskola 

informāciju par līgumslēdzēju organizētajiem mākslas, kultūras un sporta 

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

Savstarpēji apmainīties ar informāciju un piedalīties ar publikācijām 

Līgumslēdzēju izdodamajos rakstu krājumos un žurnālos. 

Biznesa, mākslas un 

tehnoloģiju 

augstskola RISEBA 

Sadarbības līgums noslēgts 2016. gada 14. septembrī  

Mērķis – radīt augsta standarta studiju procesu, kopīgi īstenojot RISEBA 

maģistra studiju programmu „Audiovizuālā mediju māksla” un Liepājas 

Universitātes maģistra studiju programmu „Jauno mediju māksla”  

Latvijas Mākslas 

akadēmija 

Recenzentes pienākumi humanitāro un mākslas zinātņu žurnālā „SCRITUS 

MANET”, maģistra darbu recenzēšanā (Mg. art. I. Burāne), valsts 

pārbaudījumu komisijas darbā (Mg. art. I. Burāne, Mg. art. R. Gross),  

2016./2017.studiju gadā nostiprināta sadarbība ar Latvijas Mākslas akadēmijas 

Informācijas centru par prakses īstenošanu profesionālajās augstākās izglītības 

bakalaura studiju programmās „Dizains” un „Fotomāksla”. 

Rīgas Stradiņa 

universitāte 

 

Dr. philol. I. Skulte vada promocijas darba izstrādi doktora studiju programmā 

„Jauno mediju māksla”, docē akadēmiskajā bakalaura studiju programmā 

„Jauno mediju māksla”  

J. V. Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmija 

 

Mg. art. R. Kronlaks docē atsevišķus studiju kursus “Jauno mediju mākslas” 

programmā, iesaistās Valsts pārbaudījumu komisijas darbā, noslēguma darbu 

recenzēšanā un vadīšanā  

Liepājas mākslas, 

dizaina un mūzikas 

vidusskola  

 

Sadarbība bibliotēkas izmantošanā (noslēgts sadarbības līgums), mākslas 

jomas docētāji iesaistījās pedagoģiskā procesa īstenošanā gleznošanā, grafikā, 

fotogrāfijā, bērnu mākslas skolā (A. Kļaviņš, Dz. Vīriņa, M. Krūmiņš, L.Veita). 

 

Virziena  „Mākslas” akadēmiskie sadarbības partneri (ārzemju augstskolas ar 

Erasmus+ līgumiem) 
13. tabula 

Nīderlande, 

Groningena 

Hanze University of 

Applied Sciences 

Sadarbības rezultātā notiek regulāra „Jauno mediju 

mākslas” studentu, pasniedzēju un darbinieku apmaiņa 

jauno mediju mākslas festivāla  „iWeek” ietvaros, 

studentu apmaiņa Erasmus+ programmas ietvaros 

Nīderlande, 

Utrehta 

Utrecht School of 

Arts, Faculty of Art, 

Media & Technology 

„Jauno mediju mākslas” studentu apmaiņa Erasmus+ 

ietvaros 

Somija, 

Tampere 

Tampere University 

of Applied Sciences 

„Jauno mediju mākslas” studentu un darbinieku apmaiņa 

dažādu festivālu ietvaros 

Somija, Helsinki AALTO University Nesen noslēgts līgums, kurā apmaiņa iespējama 

doktorantūras studentiem un pasniedzējiem „Jauno mediju 

mākslas” jomā 

Vācija, Veimāra Bauhaus University Regulāra „Jauno mediju mākslas” maģistrantūras studentu 

un pasniedzēju apmaiņa Erasmus+ līguma ietvaros. 

Lielbritānija, 

Bristole 

University of the 

West of England 

Sadarbības rezultātā notiek „Jauno mediju mākslas” 

studentu, pasniedzēju un darbinieku apmaiņa jauno mediju 

mākslas festivāla “iWeek” ietvaros 
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Lielbritānija, 

Linkolna 

Unversity of Lincoln Sadarbības rezultātā notiek „Jauno mediju mākslas” 

studentu, pasniedzēju un darbinieku apmaiņa jauno mediju 

mākslas festivāla  „iWeek” ietvaros 

Ungārija, 

Budapešta 

Budapest 

Metropolitan 

University 

Noslēgts līgums „Dizaina” un „Jauno mediju mākslas” 

studentu apmaiņai. 

Notiek apmaiņa jauno mediju festivāla  „iWeek” ietvaros. 

Igaunija, Tallina Tallinas Mākslas 

akadēmija 

Notiek „Jauno mediju mākslas” pasniedzēju apmaiņa. 

Portugāle, Leiria Leiria Politehniskais 

institūts 

Notiek regulāra „Dizaina” un „Jauno mediju mākslas” 

studentu apmaiņa Erasmus+ programmas ietvaros 

ASV, Ročestera College of Imaging 

Arts & Sciences 

Noslēgts sadarbības līgums. PhD M. Radins (ASV) 

iesaistīja studējošos un absolventus „Fotogrāfu skolā” 

(2017.07.), sadarbībā ar minēto institūtu 

Lietuva, 

Kauņa 

Kauņas koledža/ 

Lietišķo zinātņu 

universitātes J. 

Vienožinska mākslu 

fakultāte  

 

Sadarbība kopīgas starptautiskās konferences „Menas 

Dizainas ir meninis ugdymas Kurybiškumo lavinimo 

metodai ir patirtys” un mākslas darbu izstādes 

organizēšanā; 

Kopizstāžu organizēšanā (S. Sauleniene&I. Klāsone); 

Docētāju sadarbība starptautiskā vizuālās mākslas 

simpozija „Abstraktais un konkrētais vizuālās mākslas 

kompozīcijā” norisē (L. Grabauskiene, S. Sauleniene), 

Sadarbība fotoplenēra organizēšanā studentiem un mācību 

ekskursiju īstenošanā studentiem un docētājiem (Liepāja-

Kauņa); 

Iesaistīšanās bakalaura darbu aizstāvēšanas komisijas darbā 

studiju programmās „Interjera dizains”, „Grafiskais 

dizains” (I. Klāsone, 2017.14.-16.06) 

Lietuva, 

Šauļi  

Šauļu Universitāte Sadarbība studiju procesa īstenošanā produktu dizainā - 

ādas izstrādājumu dizainā (A. Kaviliauskas), docētāju 

mākslas darbu eksponēšanā Šauļu Universitātes mākslas 

galerijā (A. Kļaviņš, M. Krūmiņš), semināri par 

starpaugstskolu kopprojekta īstenošanas iespējām mākslas 

un dizaina studiju kontekstā (2016./2017.st.g.). 

Viļņa/Klaipēda, 

Lietuva 

Viļņas Mākslas 

akadēmija (Klaipēdas 

vizuālā dizaina 

nodaļa) 

 

Sadarbība izstāžu apmaiņas organizācijā, recenzenta 

pienākumu veikšanā humanitāro un mākslas zinātņu 

žurnālā „SCRIPTUS MANET” (A. Klimas, vizuālā dizaina 

fakultātes dekāns), savstarpēja lekciju īstenošana „Vizuālā 

identitāte” (prof. V. Bernotas), meistardarnīcību īstenošana 

fotogrāfijā (Regius)   LiepU mākslas jomas profesora 

iesaistīšanās valsts pārbaudījumu komisijas darbā maģistra 

darbu aizstāvēšanā: A. Kļaviņš (2017.06.).  

 

LiepU sadarbība ar citām augstskolu vai koledžu bibliotēkām. 
14.tabula 

1. LiepU bibliotēka sniedz 

Starpbibliotēku abonementa 

(SBA) un Starptautiskā 

starpbibliotēku abonementa 

 2015 2014 2013 

Kopējais iekšzemes 

starpbibliotēku 

abonementu skaits (SBA) 

41 26 16 
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(SSBA) pakalpojumus. 

Veiksmīga sadarbība ir 

izveidota ar dokumentu 

piegādes servisu SUBITO, 

Latvijas Nacionālo 

bibliotēku u. c. Latvijas un 

ārvalstu bibliotēkām. 

Par īpašu Latvijas mērogā ir 

uzskatāms krājums 

valodniecībā, fizikā, 

matemātikā, mākslā (jaunie 

mediji), speciālā pedagoģijā 

un mūzikas terapijā. SBA 

pieprasījumos no LiepU 

bibliotēkas dominē šo 

nozaru krājums. 

-No citām Latvijas 

bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

38 22 13 

-Uz citām Latvijas 

bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

3 4 3 

Starptautisko 

starpbibliotēku 

abonementu skaits (SSBA) 

0 7 0 

-No citām ārvalstu 

bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

0 7 0 

-Uz citām ārvalstu 

bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

0 0 0 

 

 

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

 

1.9. Kvalitātes nodrošinājums un garantijas: 

1.9.1. ikgadēja studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu pozitīvo un negatīvo 

iezīmju, izmaiņu, attīstības iespēju un plānu apspriešana, iekšējās pašnovērtēšanas un 

kvalitātes pilnveidošanas sistēmas nepārtraukta darbība 

 Mākslas studiju virziena iekšējo kvalitāti nodrošina Universitātē ieviestā vienotā 

Kvalitātes sistēmas vadības sistēma (ISO 9001:2009 sertifikāts)18 nodrošina iekšējā darba 

mērķtiecīgu organizāciju ar visaptverošiem dokumentiem. Studiju virziena un tam atbilstošo 

studiju programmu pozitīvo un negatīvo iezīmju, izmaiņu, attīstības iespēju un plānu 

apspriešanas procesi:  

1) LiepU centralizēti organizētās studentu aptaujas par studiju organizācijas kvalitāti, kas 

tiek analizētas gan mācībspēku sanāksmēs, gan HMZF kopsapulcē 1 x gadā; 

2) LiepU centralizēti organizētās studentu aptaujas par atsevišķu mācībspēku darba 

kvalitātes novērtējumu, kuru rezultātus problēmgadījumos dekāne un/vai programmas 

direktors individuāli pārrunā ar mācībspēkiem; 

3) studiju programmu ikgadējo plānu, satura izmaiņu apstiprināšana HMZF Domes 

sēdēs un mācībspēku sanāksmēs;  

4) izmaiņām paredzēto programmu satura un organizācijas izvērtējums dekānes 

organizētās darba grupu sanāksmēs; 

5) mācībspēku kvalifikācijas pilnveides plāna īstenošanas izvērtējums HMZF Domes 

sēdēs 1x gadā, mācībspēku savstarpējā sadarbība vienā zinātņu nozarē. 

Būtiska nozīme ikgadēja studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu pozitīvo un 

negatīvo iezīmju apzināšanā ir regulārai dekānes un programmas direktoru komunikācijai ar 

studentiem semestra laikā. 

1.9.2. iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība prasībām, kas noteiktas 

Standartos un vadlīnijās kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā, ko 

izstrādājusi Eiropas asociācija kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā 

2016. gada Senāta sēdē tika apstiprināta Liepājas Universitātes attīstības stratēģija 2016.–

2020. gadam. Stratēģijā nodefinēts LiepU virsmērķis –  „nodrošināt pētniecībā balstītas, 

                                                           
18 https://www.liepu.lv/lv/551/iso-90012009-sertifikats 
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reģionam nepieciešamas, Latvijas un starptautiskā mērogā konkurētspējīgas un kvalitatīvas 

augstākās profesionālās, akadēmiskās izglītības un mūžizglītības ieguves iespējas, veicinot 

zināšanās un profesionālajās kompetencēs balstītu tautsaimniecības attīstību un radošas, 

kultūrorientētas sabiedrības nostiprināšanos”, un noteikti studiju un mūžizglītības attīstības 

mērķi, zinātniskās darbības, pētniecības un inovāciju attīstības mērķi, cilvēkresursu pārvaldības 

mērķi, finanšu pārvaldības mērķi un projektu pārvaldības mērķi ar rezultatīvajiem rādītājiem.  

Lai nodrošinātu virsmērķa un mērķu izpildi, LiepU ir jāņem vērā ārējās prasības kvalitātes 

nodrošināšanai un sadarbības partneru un iesaistīto pušu viedoklis.  Lai realizētu virsmērķi un 

mērķus LiepU izmanto attīstības un plānošanas dokumentus un iekšējo kvalitātes vadības 

sistēmu (turpmāk – KVS), kura ir sertificēta atbilstoši ISO 9001:2009 standartam.  

LiepU KVS sistēmā ir izveidotas procedūras, kas reglamentē studiju programmu 

veidošanu, licencēšanu un akreditāciju. Pamatojoties uz izmaiņām studiju programmu/ virzienu 

akreditācijā, izstrādāta normatīvo dokumentu bāze (procedūras, noteikumi), kas palīdz ieviest 

gan jaunus studiju virzienus, gan programmas. Atsevišķas procedūras nosaka gan studiju kursu, 

gan studiju plānu sagatavošanu, apstiprināšanu un izmaiņu vadību. Ir izveidotas procedūras, 

kuras reglamentē nodarbību ikgadējo studiju plānu izveidi un to izmaiņu vadību, kā arī 

nodarbību sarakstu sagatavošanu un izmaiņu vadību. 

LiepU KVS sistēmā ir izveidotas procedūras, kas reglamentē studiju procesu - uzņemšanu, 

studiju gaitu, prakses, apmaiņas ERASMUS+ studiju iespējas, gala/valsts pārbaudījumus. Ir 

izveidotas procedūras par mācībspēku novērtēšanu, studentu vispārējās apmierinātības aptauju, 

absolventu un darba devēju viedokļu noskaidrošanu. 

Sistēma ir aprakstītas arī procedūras, kuras nodrošina atbalstu studiju procesa 

nodrošināšanai – personāla vadība, finanšu vadība, IT, bibliotēkas un saimniecisko resursu 

vadība, dokumentu vadība, projektu vadība, informācijas aprites un sabiedrības informēšanas 

vadība, kā zinātnes un pētniecības vadības procesi. 

Nolikumu, noteikumu un citu normatīvo dokumentu izstrādē un to izpildes kontrolē aktīva 

ir LiepU Studentu padomes izvirzīto pārstāvju darbība. Studenti darbojās šādās LiepU 

institūcijās: LiepU Satversmes sapulcē, LiepU Senātā, Fakultāšu domēs, Studiju padomē, 

Zinātnes padomē, Bibliotēkas padomē, Stipendiju piešķiršanas komisijā, LiepU Senāta 

stipendijas piešķiršanas komisijā, Kredītu piešķiršanas komisijā, Studiju programmu Padomēs. 

Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas aprakstu sk. 15. tabulā.  

15. tabula 

Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts 
 
ESG kritērijs LiepU Senāta apstiprinātais 

dokuments / rektora rīkojums 

KVS procedūra 

1.1.Augstskolām jābūt 

QA politikai 

LiepU Attīstības stratēģija 2016-2020 

https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU

_strategija_2020_majas%20lapai.pdf 

 

1.2. Programmu 

veidošana un 

apstiprināšana 

 

“Noteikumi studiju programmu/virzienu 

izstrādei, licencēšanai un akreditācijai” 

 

S-7 Studiju kursu izstrādāšana, 

apstiprināšana un izmaiņu vadība 

Par studiju kursu aprakstu izstrādāšanu, 

aktualizēšanu un izmantošanu. 

Procedūrā skaidri definēti kursa autora, 

studiju programmas direktora un 

fakultātes dekāna / nodaļas vadītāja 

pienākumi studiju kursa izstrādei un 

aktualizēšanai, ka arī noteikta kārtība 

kursa publiskošanai sistēma LAIS. 

Procedūrā noteikta arī kārtība studiju 

kursa un mācībspēka darba 

novērtēšanai. 

https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_strategija_2020_majas%20lapai.pdf
https://www.liepu.lv/uploads/files/LiepU_strategija_2020_majas%20lapai.pdf
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1.3.Studentcentrēta 

mācīšanās, pasniegšana 

un nevērtēšana 

Noteikumi par studiju kursa 

pārbaudījumiem 

(https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi  

  

 

Nolikums par gala pārbaudījumiem, 

valsts pārbaudījumiem un valsts 

noslēguma pārbaudījumiem 

(https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi  

 

Noteikumi par mācībspēku un studējošo 

savstarpējiem pienākumiem un tiesībām 

https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi  

S-2-I Studiju rezultātu 

atspoguļošana studējošā studiju 

kartē  

Procedūrā aprakstīti mācībspēku 

pienākumi un termiņi studiju kursu 

pārbaudījumu vērtējumu ierakstīšanai 

LAIS, fakultāšu atbildīgo darbinieku 

pienākumi, kontroles mehānisms. 

 

S-3-III Studējošā izslēgšana no 

studējošo saraksta, izsniedzot 

diplomu 

Procedūrā aprakstīta kārtība, 

valsts/gala pārbaudījumu organizēšanai 

– studentu un darbinieku pienākumi, 

darbības un termiņi. 

1.4. Uzņemšana, studiju 

gaita, diplomatzīšana 

 

Uzņemšanas noteikumi pamatstudijās 

2016./2017. studiju gadam  

Uzņemšanas noteikumi maģistrantūrā 

2016./2017. studiju gadam 

Uzņemšanas noteikumi doktorantūras 

studijās 2016./2017. studiju gadam 

(https://www.liepu.lv/lv/37/uznemsanas-

noteikumi) 

S-1-I-V_Vienotā pieteikšanās 

pamatstudijām. Procedūrā aprakstīta 

kārtība un darbības uzņemšanas 

pamatstudijās procesa organizācijai – 

atbildības un pienākumi gan 

studentiem, gan LiepU uzņemšanas 

darbiniekiem 

 

S-1-I Personas ierakstīšana studējošo 

sarakstā 1.kursā. Procedūrā aprakstīta 

kārtība un darbības uzņemšanas 

maģistrantūrā un doktorantūrā  

(arī papilduzņemšanai) procesa 

organizācijai – atbildības un pienākumi 

gan studentiem, gan LiepU uzņemšanas 

darbiniekiem 
Nolikums par pamatstudijām un augstākā 

līmeņa studijām  

(https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi) 

 
 Doktora studiju nolikums  

(https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi) 

S-1-II Personas ierakstīšana 

studējošo sarakstā vēlākos studiju 

posmos, pārnākot no citas 

augstskolas vai atjaunošanās kārtībā 

Procedūrā aprakstīta kārtība, kādā 

notiek studentu uzņemšana vēlākajos 

posmos – studentu un darbinieku 

pienākumi, darbības un termiņi. 

 

S-1-III Personas ierakstīšana 

studējošo sarakstā, ja studējošais 

maina studiju programmu vai 

studiju formu 

Procedūrā aprakstīta kārtība, kādā 

notiek studiju formas vai studiju 

programmas– studentu un darbinieku 

pienākumi, darbības un termiņi. 

 

 

S-2-II Akadēmiskā atvaļinājuma 

piešķiršana  

Procedūrā aprakstīta kārtība, kādā tiek 

piešķirts akadēmiskais atvaļinājums – 

studentu un darbinieku pienākumi, 

darbības un termiņi. 

 

S-2-III Atgriešanās no akadēmiskā 

atvaļinājuma 

https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi
https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi
https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi
https://www.liepu.lv/lv/37/uznemsanas-noteikumi
https://www.liepu.lv/lv/37/uznemsanas-noteikumi
https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi
https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi
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Procedūrā aprakstīta kārtība, kādā 

notiek studentu atgriešanās no 

akadēmiskā atvaļinājuma – studentu un 

darbinieku pienākumi, darbības un 

termiņi. 

 

S-3-II Studējošā izslēgšana no 

studējošo saraksta nenokārtotu 

akadēmisko vai finansiālo saistību 

dēļ 

Procedūrā aprakstīta kārtība, kādā tiek 

students tiek eksmatrikulēts finansiālo 

vai akadēmisko parādu dēļ – studentu 

un darbinieku pienākumi, darbības un 

termiņi. 

Klausītāju reģistrācijas un uzskaites 

kārtība Liepājas Universitātē 

(https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi) 

 

LiepU iekšējās kārtības noteikumi 

studējošajiem 

(https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi) 

 

Noteikumi par praksi LiepU 

(https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi) 

 

Ar praksi saistītie dokumenti 

https://www.liepu.lv/lv/675/praksu-

dokumenti 

S-4 Prakšu organizēšana un prakšu 

vietu novērtēšana 

Procedūrā aprakstīta kārtība prakses 

organizēšanai – studentu un darbinieku 

pienākumi, darbības, dokumenti, 

termiņi. 

Pieteikšanās un atlases kārtība LiepU 

studentiem studiju mobilitātei Erasmus+ 

apmaiņas programmā 

(https://www.liepu.lv/lv/49/studentu-

studiju-mobilitate) 

 

 

 

 

Exchange Programme for Outgoing 

Students 

https://www.liepu.lv/en/66/exchange-

programme-for-outgoing-students 

 

 

 

 

 

 

Pieteikšanās un atlases kārtība LiepU 

studentiem prakšu mobilitātei Erasmus+ 

apmaiņas programmā 

(https://www.liepu.lv/lv/50/studentu-

praksu-mobilitate) 

S-5-I LiepU studentu ERASMUS+ 

apmaiņas studiju organizēšana 

ārvalstīs Procedūrā aprakstīta kārtība 

LiepU studentu studiju organizēšanai 

ārvalstīs – studentu un darbinieku 

pienākumi, pieteikumi, reģistrācija, 

līgumi, salīdzinājuma protokoli un 

studiju kursu atzīšana. 

 

S-5-II Apmaiņas studentu (t.sk. 

ERASMUS+) uzņemšana LiepU 

Procedūrā aprakstīta kārtība 

ERASMUS+ studentu studiju 

organizēšanai LiepU – studentu un 

darbinieku pienākumi pieteikumi, 

līgumi, lekciju saraksti. 

 

 

S-5-III LiepU studentu ERASMUS+ 

prakses organizēšana ārvalstīs 

Procedūrā aprakstīta kārtība LiepU 

studentu prakses organizēšanai 

ārvalstīs – studentu un darbinieku 

pienākumi, pieteikumi, reģistrācija, 

līgumi. 

 Stipendiju piešķiršanas nolikums 

(https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi) 

 

Noteikumi par konkursu uz valsts 

budžeta finansētajām studiju vietām 

(https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi) 

 

Kārtība studiju kursu atzīšanai Liepājas 

Universitātē 

https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi  

 

https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi
https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi
https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi
https://www.liepu.lv/lv/675/praksu-dokumenti
https://www.liepu.lv/lv/675/praksu-dokumenti
https://www.liepu.lv/lv/49/studentu-studiju-mobilitate
https://www.liepu.lv/lv/49/studentu-studiju-mobilitate
https://www.liepu.lv/en/66/exchange-programme-for-outgoing-students
https://www.liepu.lv/en/66/exchange-programme-for-outgoing-students
https://www.liepu.lv/lv/50/studentu-praksu-mobilitate
https://www.liepu.lv/lv/50/studentu-praksu-mobilitate
https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi
https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi
https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi
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Noteikumi par studiju kursa 

pārbaudījumiem 

(https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi) 

 

S-2-I Studiju rezultātu 

atspoguļošana studējošā studiju 

kartē 

Procedūrā aprakstīti mācībspēku 

pienākumi un termiņi studiju kursu 

pārbaudījumu vērtējumu ierakstīšanai 

LAIS, fakultāšu atbildīgo darbinieku 

pienākumi, kontroles mehānisms. 

Nolikums par gala pārbaudījumiem, 

valsts pārbaudījumiem un valsts 

noslēguma pārbaudījumiem 

(https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi) 

S-3-III Studējošā izslēgšana no 

studējošo saraksta, izsniedzot 

diplomu 

Procedūra aprakstīta kārtība studējošo 

valsts/ gala pārbaudījumu 

organizēšanai un diplomu 

sagatavošanai. 

1.5.Akadēmiskais 

personāls  

Standarts: 

augstskolām jānodrošina 

savu pasniedzēju 

kompetence. 

Procedūrām savu 

pasniedzēju 

pieņemšanai darbā jābūt 

taisnīgām un atklātām. 

Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos 

amatos  

(https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi) 

 

 

 

 

A-5-I Akadēmiskā personāla atlase 

un novērtēšana. Procedūrā aprakstīta 

mācībspēku darba kvalitātes 

novērtēšana un iespējamās rīcības 

nepilnību novēršanai.  

 

LiepU personāla attīstības politika 

2012. – 2018. 

(nav publiski pieejama ir KVS) 

1.6. Mācību līdzekļi un 

atbalsts studentiem 

Visa informācija par bibliotēkas 

piedāvājumu pieejama LiepU mājas 

lapas sadaļā BIBLIOTĒKA: 

- Aktuālā informācija par jaunumiem  

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

tates) 

-  Lasītava (elektroniskie katalogi, 

uzziņas, grāmatas, periodika, 

kopēšana) 

(https://www.liepu.lv/lv/197/katalog

i) 

- Elektronisko resursu lasītava 

(elektroniskie katalogi, internets, 

datubāzes pieejamie katalogi 

(https://www.liepu.lv/lv/824/elektro

niskie-resursi) 

Brīvpieejas mācību materiāli 

https://moodle.liepu.lv/login/index.php  

Brīvpieejas datortklase 

 A-10-II Bibliotēkas fonda 

komplektēšana Procedūrā aprakstīta 

kārtība LiepU bibliotēkas fondu 

papildināšanai, pamatojoties uz 

mācībspēku pieprasījumiem par 

nepieciešamo literatūru 

1.7. Informācijas vadība Studiju virzienu pašnovērtējuma 

ziņojumi 

https://www.liepu.lv/lv/1080/studiju-

virzienu-20152016 

(tiek aprakstīta informācija par studiju 

programmu atbilstību darba tirgum; 

analizēti iepriekšējo periodu studiju 

virzienu attīstības plāni un veidoti jaunie 

nākamajam periodam paredzētie studiju 

virzienu attīstības plāni; aprakstīti studiju 

virzienam pieejamie resursi (tai skaitā 

finanšu resursi) un materiāltehniskais 

nodrošinājums studējošo un absolventu 

skaitu; studentu un absolventu aptaujas 

rezultātiem; analizēta programmas 

attīstības plāna izpilde iepriekšējā 

Fakultāšu pašnovērtējumi (tiek 

aprakstīts fakultātes vadības darbs 

studiju jomā; fakultātes iekšējā 

komunikācija un informācijas aprites 

sistēma; studentu sekmju analīze; 

studentu skaita dinamikas un studiju 

pārtraukšanas iemeslu analīze, kā arī 

analizēts iepriekšējā perioda fakultātes 

pilnveides plāns un izvirzīti uzdevumi 

nākamajam periodam). 

Ziņojuma izstrādē piedalās fakultātes 

administrācija, mācībspēki, darbinieki 

un studējošo pārstāvji, tiek apstiprināts 

fakultātes domē. 

 

https://www.liepu.lv/uploads/files/Noteikumi%20par%20studiju%20kursa_modula%20parbaudijumiem.pdf
https://www.liepu.lv/uploads/files/Noteikumi%20par%20studiju%20kursa_modula%20parbaudijumiem.pdf
https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi
https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi
https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi
https://www.liepu.lv/lv/137/aktualitates
https://www.liepu.lv/lv/137/aktualitates
https://www.liepu.lv/lv/197/katalogi
https://www.liepu.lv/lv/197/katalogi
https://www.liepu.lv/lv/824/elektroniskie-resursi
https://www.liepu.lv/lv/824/elektroniskie-resursi
https://moodle.liepu.lv/login/index.php
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periodā un veidots programmas attīstības 

plāns nākamajam periodam. 

Ziņojuma izstrādē piedalās fakultātes 

administrācija, darbinieki un studējošo 

pārstāvji, tiek apstiprināts fakultātes 

domē. 

1.8. Sabiedrības 

informēšana 

Par augstskolas darbību - vadības 

pārskats 

https://www.liepu.lv/lv/1047/vadibas-

parskats 

par studiju programmām un 

kritērijiem uzņemšanai tajās: 

Uzņemšanas noteikumi pamatstudijās 

2016./2017. studiju gadam  

Uzņemšanas noteikumi maģistrantūrā 

2016./2017. studiju gadam 

Uzņemšanas noteikumi doktorantūras 

studijās 2016./2017. studiju gadam 

(https://www.liepu.lv/lv/37/uznemsanas-

noteikumi) 

programmu sagaidāmajiem 

rezultātiem un piešķiramo 

kvalifikāciju: 

https://www.liepu.lv/lv/30/pamatstudijas 

https://www.liepu.lv/lv/1001/sakumskola

s-un-pamatskolas-macibu-prieksmetu-

skolotajs  

https://www.liepu.lv/lv/265/magistrantur

a  

https://www.liepu.lv/lv/279/doktorantura  

par izmantotajām pasniegšanas, 

mācīšanās un pasniegšanas un 

vērtēšanas procedūrām, minimālās 

sekmīgās atzīmes 

Kārtība studiju kursu atzīšanai Liepājas 

Universitātē 

https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi  

 

Noteikumi par studiju kursa 

pārbaudījumiem 

(https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi)  

 

Nolikums par gala pārbaudījumiem, 

valsts pārbaudījumiem un valsts 

noslēguma pārbaudījumiem 

https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi  

  par absolventiem: 

https://www.liepu.lv/lv/971/jaunie-

absolventi--specialisti-sava-joma  

Vadības pārskats.  

 

 

 

 

 

Uzņemšanas noteikumi pamatstudijās 

2016./2017. studiju gadam  

Uzņemšanas noteikumi maģistrantūrā 

2016./2017. studiju gadam 

Uzņemšanas noteikumi doktorantūras 

studijās 2016./2017. studiju gadam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VS-1-III Absolventu apmierinātības 

mērīšana 

Katru studiju gadu tiek teikta arī 

elektroniska absolventu aptauja, 

pamatojoties uz savāktajiem absolventu 

kontaktiem. Aptaujas rezultāti pieejami 

LiepU KVS, rezultāti tiek sagatavoti 

gan fakultāšu griezumā, gan katrai 

studiju programmai atsevišķi, ko 

attiecīgi tad fakultātes dekāns iekļauj 

fakultātes Pašnovērtējuma ziņojumā un 

studiju programmu direktori studiju 

programmu/ studiju virzienu 

pašnovērtējumu ziņojumos. 

https://www.liepu.lv/lv/1047/vadibas-parskats
https://www.liepu.lv/lv/1047/vadibas-parskats
https://www.liepu.lv/lv/37/uznemsanas-noteikumi
https://www.liepu.lv/lv/37/uznemsanas-noteikumi
https://www.liepu.lv/lv/30/pamatstudijas
https://www.liepu.lv/lv/1001/sakumskolas-un-pamatskolas-macibu-prieksmetu-skolotajs
https://www.liepu.lv/lv/1001/sakumskolas-un-pamatskolas-macibu-prieksmetu-skolotajs
https://www.liepu.lv/lv/1001/sakumskolas-un-pamatskolas-macibu-prieksmetu-skolotajs
https://www.liepu.lv/lv/265/magistrantura
https://www.liepu.lv/lv/265/magistrantura
https://www.liepu.lv/lv/279/doktorantura
https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi
https://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi
https://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi
https://www.liepu.lv/lv/971/jaunie-absolventi--specialisti-sava-joma
https://www.liepu.lv/lv/971/jaunie-absolventi--specialisti-sava-joma
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1.9. Programmu 

apsekošana un regulāra 

pārbaude  

Standarts: 

augstskolas periodiski 

izvērtē 

programmas, lai 

pārliecinātos, ka tās 

sasniedz mērķus un, ka tās 

atbilst studentu un 

sabiedrības 

vajadzībām. 

Studiju virzienu pašnovērtējuma 

ziņojumi 

https://www.liepu.lv/uploads/files/M

akslas%20virziens_2015_2016_Maja

s%20lapa.pdf 
 

VS-1-I Studentu vispārējās 

apmierinātības mērīšana  
Katru studiju gadu 2. semestra sākumā 

teikt veikta Studējošo vispārējās 

apmierinātības aptauja. Aptaujā tiek 

aptaujāti visi LiepU studenti. Aptaujas 

rezultāti pieejami LiepU KVS, rezultāti 

tiek sagatavoti gan fakultāšu griezumā, 

gan katrai studiju programmai 

atsevišķi, ko attiecīgi tad fakultātes 

dekāns iekļauj fakultātes 

pašnovērtējuma ziņojumā un studiju 

virzienu pašnovērtējumu ziņojumos. 

Kopējais studentu viedoklis un 

komentāri pieejami LiepU KVS 

sistēmā. 

VS-1-II Darba devēju 

apmierinātības mērīšana 

Darba devēju apmierinātību LiepU tiek 

analizēta, veicot gala/valsts 

pārbaudījumu komisiju priekšsēdētāju 

anketēšanu, kā arī iekļauj prakses 

izvērtējuma veidlapā  jautājumus par 

studentu teorētiskajām zināšanām, 

praktiskajām iemaņām un ieteikumiem 

turpmākām studijām un darbam. 

VS-1-III Absolventu apmierinātības 

mērīšana 

Katru studiju gadu tiek teikta arī 

elektroniska absolventu aptauja, 

pamatojoties uz savāktajiem absolventu 

kontaktiem. Aptaujas rezultāti pieejami 

LiepU Kvalitāte vadības sistēmā, 

rezultāti tiek sagatavoti gan fakultāšu 

griezumā, gan katrai studiju 

programmai atsevišķi, ko attiecīgi tad 

fakultātes dekāns iekļauj fakultātes 

Pašnovērtējuma ziņojumā un studiju 

programmu direktori studiju 

programmu/ studiju virzienu 

pašnovērtējumu ziņojumos. 

 

1.9.3. studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas gadījumā, ja likvidē vai 

reorganizē kādu no studiju virzienam atbilstošajām studiju programmām vai notiek 

citas izmaiņas 

Studiju programmu studējošajiem iespēju turpināt izglītības ieguvi citā studiju 

programmā vai citā augstskolā vai koledžā, ja likvidē vai reorganizē kādu no studiju virzienam 

atbilstošajām studiju programmām, apliecina noslēgtie sadarbības līgumi. 

16. tabula 

 

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

līgums, studiju programmas nosaukums 

1. Jauno mediju māksla (kods 43213) Kultūras akadēmija, akadēmiskā bakalaura 

augstākās izglītības studiju programmas 

apakšprogramma „Audiovizuālā kultūra” 
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2. Dizains (kods 42214) 

 

Daugavpils Universitāte, profesionālā 

bakalaura augstākās izglītības studiju 

programma „Datordizains” 

3. Fotomāksla (kods 42211) 

 

Lietišķo zinātņu Kauņas 

koledža/Universitāte, studiju programma 

„Fotogrāfija” 

4. Māksla (kods 47211) 

 

Daugavpils Universitāte, profesionālā 

maģistra studiju programma „Māksla” 

5. Jauno mediju māksla (kods 45213) 

 

Latvijas Kultūras akadēmija, akadēmiskā 

maģistra augstākās izglītības studiju 

programmas apakšprogramma 

„Audiovizuālā kultūra” 

6. Jauno mediju māksla (kods: 51213) Latvijas Mākslas akadēmija, Studiju 

programma Mākslas doktora grāda 

iegūšanai  

 

PILNAIS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA TEKSTS: 
https://kvs.liepu.lv/datnes.php?mape=%2FIeksheejie+mormatiivie+dokumenti%2FStudiju+process%
2C+studenti%2FStudiju%20virzienu%20pasnovertejumi_2016._2017.st.g/ 
 

https://kvs.liepu.lv/datnes.php?mape=%2FIeksheejie+mormatiivie+dokumenti%2FStudiju+process%2C+studenti%2FStudiju%20virzienu%20pasnovertejumi_2016._2017.st.g/
https://kvs.liepu.lv/datnes.php?mape=%2FIeksheejie+mormatiivie+dokumenti%2FStudiju+process%2C+studenti%2FStudiju%20virzienu%20pasnovertejumi_2016._2017.st.g/

