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1. Akadēmiskās studiju programmas JAUNO MEDIJU MĀKSLA mērėi un 
uzdevumi, pēc programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti 
zināšanu, prasmju un attieksmju formā. 

 
Pasaulē tehnoloăiju attīstība notiek Ĝoti strauji un inovācijas ienāk katrā 

dzīves sfērā, arī mākslā, mainot komunikācijas formas, paradumus un domāšanu. 
Latvijā ir nepieciešami mākslas profesionāĜi, kuri pārzina jauno mediju kultūras 
procesus un tehnoloăijas, kuriem piemīt prasmes, spējas un zināšanas elastīgi un 
radoši reaăēt uz straujām izmaiĦām, kuri piedalās jaunu produktu un procesu 
radīšanā un pētniecībā, sniedz ieguldījumu valsts tautsaimniecībā. Jauno mediju 
māksla ir multidiscilpināra un starpdisciplināra mākslas joma, kur mākslas darbu 
radīšanā tiek izmantotas jaunās tehnoloăijas un tiek radītas jaunas mākslas vides 
komunikācijai un interaktivitātei. 

Jauno mediju izglītības specifika pieprasa aktīvu, dinamisku, elastīgu studiju 
vidi, kura ietver sevī pētniecību, izglītību un jauno mediju kultūrvidi, tādēĜ 
Liepājas Universitāte (LiepU) sadarbībā ar partneriem ir izveidojusi atbilstošu 
jauno mediju mākslas izglītības modeli. (Skat. 8. pielikumā)  

Studiju programma JAUNO MEDIJU MĀKSLA ir multidisciplināra, dinamiska, 
reālas prakses vadīta, pētniecībā balstīta, uz sadarbību un komunikāciju 
orientēta. 
 
Mērėis 
Īstenot kvalitatīvu akadēmisku izglītību humanitāro zinātĦu mākslas nozarē, 
apakšnozarē – jauno mediju māksla, sagatavot konkurētspējīgus un uz pētniecību 
orientētus jauno mediju māksliniekus.    
 
Uzdevumi 

1. Nodrošināt kvalitatīvu studiju procesu un sniegt studentiem nepieciešamo 
atbalstu un iespējas zināšanu un prasmju apguvē jauno mediju mākslā; 
piesaistīt studiju programmai un pētniecībai šīs jomas profesionāĜus. 

 
2. Radīt jauno mediju mākslas studijām atbilstošu vidi un piedāvāt 

daudzpusīgu, starpdisciplināru akadēmisko apmācību; nepārtraukti 
pilnveidot materiālo un tehnisko bāzi. 

 
3. Stimulēt studentu radošo potenciālu ideju izstrādē un problēmsituācijās, 

veidot pozitīvu attieksmi, spēju patstāvīgi izzināt jauno, kritiski analizēt, 
izdarīt secinājumus, attīstīt profesionalitātei un pētniecības darbam 
nepieciešamās prasmes un iemaĦas.  

 
4. Veidot un attīstīt studentu pieredzi mācīties un strādāt sadarbībā, 

iesaistoties, radot un vadot projektus. Stiprināt studiju saikni ar reālo 
praksi un izveidot starptautisku sadarbības tīklu. 

 
5. Nodrošināt jauno mediju mākslas un pētniecības projektu publisku 

pieejamību sabiedrībai. 
 
Iegūstamie studiju rezultāti 

Studiju procesā studenti mācās izprast jauno mediju mākslas procesus un 
radīt mākslas darbus internetā vai citās komunikāciju vidēs (mobilajās, tiešraides, 
vietrādes vai satelīttehnoloăiju), veido tīklus, nodrošina to darbību un attīstību. 
Studenti apgūst kritisku pieeju, plašu kultūras redzējumu, redz jauno mediju 
kultūras procesus dažādos kontekstos, realizē interaktīvus mākslas projektus. 
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LiepU Mākslas pētījumu laboratorija (MPLab) piedāvā iespējas aktīvi līdzdarboties 
jauno mediju mākslas procesu pētniecībā. 

Iegūtās zināšanas, prasmes un attieksmes:  
- zināšanas par vizuālās mākslas valodu, mākslas vēsturi un teoriju, 

prasme lietot tās radošā procesā;  
- zināšanas mediju teorijā, kultūras teorijā un filozofijā, orientēšanās 

jauno mediju mākslas un kultūras vidē;  
- jauno mediju mākslas darbu un procesu radīšana; 
- komunikācijas, sociālās prasmes; 
- tehnikās prasmes jauno mediju kontekstā;  
- prasme mācīties, spēja reaăēt uz dinamisko un strauji mainīgo 

situāciju tehnoloăiju, zinātnes un mākslas jomā;  
- radošums, radoša attieksme pret apkārtējo vidi;  
- kritiska domāšana, prasme analizēt, interpretēt dažādas teorētiskas 

pieejas un sasaistīt tās ar reālu praksi; 
- prasmes projektu izstrādē un īstenošanā, vadīšanā, saskarsmē, 

prezentācijā un realizēšanā;  
- izpratne par mākslas pētniecības metodoloăiju, prasme veikt 

pētījumu.  
 

Studiju programmas beidzējam ir iespējas turpināt akadēmiskās vai profesionālās 
studijas maăistratūrā un/vai izvēlēties dažādas radošo industriju jomas darba 
tirgū.  
 
2. Studiju programmas Jauno mediju māksla organizācija, programmas 
plāna atbilstība augstskolas mērėiem un uzdevumiem, programmas 
iekšējās kvalitātes mehānisma darbība. 

 
2006. un 2007. gadā LiepU Humanitārās fakultātes Mākslas un dizaina 

katedrā atbilstoši universitātes mērėiem un uzdevumiem tika veidota jauna, 
inovatīva studiju programma - humanitāro zinātĦu bakalaura studiju programma 
jauno mediju mākslā (3 gadi, 120 KRP) ar iegūstamo humanitāro zinātĦu 
bakalaura grādu mākslā un tiesībām turpināt izglītību humanitāro zinātĦu vai 
profesionālās maăistra studiju programmās. Tā ir tapusi analizējot situāciju 
mākslas izglītībā valstī un jauno mediju mākslas izglītības pieredzi un attīstību 
Eiropā un citur pasaulē. 

Izstrādātās un 2007. gadā uzsāktās studiju programmas pašnovērtējumu 
veica darba grupa: Dr.art A.Druvaskalne-Urdze, Mg. art S.Mazika, Mg. art 
Dz.VīriĦa, Mg. sc. edu J.Letinskis un 2. kursa studenti, A.Lāce, A.Trapenciere, 
A.Vētra. 

Pašnovērtējuma periodā būtiskas izmaiĦas studiju programmas saturā un 
struktūrā nav notikušas.  

 Programmas modelis, saturs, akadēmiskā personāla nodrošinājums un 
pašnovērtējuma ziĦojums apspriests Mākslas un dizaina katedras sēdē 2008. 
gada 27. novembrī (protokols Nr. 5), Studiju programmu padomē 2008. gada 1. 
decembrī (protokola Nr.4), Humanitārās fakultātes domes sēdē 2008 gada 3. 
decembrī (protokols nr.5), Studiju padomes sēdē 2008. gada 8. decembrī 
(protokola nr.4), Senātā 2009. gada 22. decembrī (protokola Nr. 5).   

Studiju programmas organizāciju nosaka jaunais izglītības modelis, kas 
balstās uz „tīkla” filozofiju [darbība tīklā un sadarbībā], t. i., gan jauno 
mediju mākslas izglītības un pētniecības vides veidošanā, gan paša studiju un 
pētniecības procesa nodrošināšanā  piedalās vairākas institūcijas: 

- Liepājas Universitāte ir akadēmiska institūcija, kura piedāvā studiju 
programmu  sadarbībā ar 
• jauno mediju kultūras procesiem saistītām nevalstiskām institūcijām 

(pārskata periodā - Kultūras un informācijas centrs K2, Jauno mediju 
kultūras centrs RIXC),  
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• citām izglītības iestādēm (pārskata periodā - partneraugstskolas: 
R.Gordona universitātes Greja mākslas skola, Līdcas universitātes 
Komunikāciju studiju institūts, Dandī Laikmetīgās mākslas centrs, 
Alstera universitāte, Mākslas un dizaina pētījumu centrs 
[Lielbritānija])  

• atsevišėiem jauno mediju māksliniekiem, teorētiėiem un pētniekiem 
(Jānis Garančs, Voldemārs Johansons, asoc. Prof. Ilva Skulte, prof. 
Berila Grehema, Dr. Kris Heils, prof. Rafaēls di Lučio, Robs van 
Kranenburgs, Armīns Medošs u.c.) 

• citām ieinteresētām institūcijām (pārskata periodā Liepājas pilsētas 
Kultūras pārvalde, Liepājas pilsētas Attīstības pārvalde, dizaina 
salons „Ideju lidlaiks”)  

Šāda pieeja dod iespēju studiju procesā apvienot teoriju, praksi un reālus 
jauno mediju kultūras projektus, piesaistīt vajadzīgās jomas speciālistus, apvienot 
nepieciešamos dažādu institūciju resursus.  

Studiju process notiek moduĜu sistēmā. „Tīkla” filozofija darbojas 
studiju programmas visos organizācijas līmeĦos: studiju procesā (moduĜu 
sistēmā), pētniecībā un jauno mediju mākslas projektos. Ir nepieciešams gan 
skaidrs plāns „kad?, kur?, kas?”, gan elastīga reakcija uz aktuālo jauno mediju 
kultūras jomā. To nodrošina MPLab un Mākslas un dizaina katedra sadarbībā ar 
citām LiepU struktūrvienībām un sadarbības partneriem.  

Studiju programmas īstenošanas organizāciju būtiski uzlabo Kvalitātes 
vadības sistēmas ieviešana LiepU (sertifikāts: ISO 9001:2000). 

Programmas iekšējā kvalitātes mehānisma darbību nodrošina vairāku 
faktoru kopums: 

• LiepU Jauno mediju mākslas izglītības attīstības stratēăija 2008 - 
2014 gadam (izstrādāta 2007. gadā); 

• Jauno mediju mākslas izglītības modeĜa (izstrādāts LiepU 2007. gadā 
līdzdarbojoties Latvijas un ārzemju iepriekš minētajiem partneriem, 
apstiprināts LiepU Humanitāro zinātĦu Studiju programmu padomē, 
protokola Nr. 4, un LiepU Studiju padomē protokola Nr.4) ieviešana 
studiju procesā;  

• mācībspēku un studentu abpusēja savstarpēja sadarbība un studiju 
procesa dinamika, uz publisku, reālu projektu orientēts katra moduĜa 
rezultāts;   

• studiju procesa kopumā un atsevišėu moduĜu analīze, diskusijas un 
izvērtēšana pēc būtības, ko veic studenti kopā ar iesaistītajiem 
mācībspēkiem, programmas direktori un MPLab pētniekiem (tiek 
veikta dokumentācija, izdarīti secinājumi, piedāvāti nepieciešamie 
risinājumi); studentu un mācībspēku pašnovērtējuma anketas 
(ieviestas no 2008. gada).  

Lai students saĦemtu pilnīgāku moduĜa studiju procesa un gala rezultāta 
izvērtējumu, notiek moduĜu uzdevumu un gala rezultāta, projekta izvērtēšana 
(piedalās studenti, modulī iesaistītie mācībspēki), studentu darbu vai prezentāciju 
savstarpēja vērtēšana, pašnovērtējuma anketas pēc katra moduĜa, moduĜa 
izvērtējums (studenti, mācībspēki un programmas direktore). Vērtējums pēc 
būtības, no vairākiem skatupunktiem, palīdz gan studentam, gan mācībspēkam 
apzināties savus rezultātus, atbildību un strādāt pie studiju procesa pilnveides. 

 
3. Programmas lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru un citu 
studiju pasākumu apraksta anotācija. Programmas obligāto daĜu- A, 
obligātās izvēles daĜu -B un brīvās izvēles daĜu -C apjoms, norādot 
programmas sastāvdaĜu studiju rezultātus. 

 
Studiju programmas apjoms – 120 KRP. Studiju ilgums – 3 gadi pilna laika 

studijās. 
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• Obligātās daĜas (A) moduĜi aptver vizuālās mākslas un jauno mediju 
mākslas kā apakšnozares pamatnostādnes, principus, struktūru un 
metodoloăiju, vēsturi un aktuālās problēmas un saikni ar citām nozarēm – 
60 KRP (50 %).    

• Ierobežotās izvēles daĜas (B) moduĜi aptver nozares specializāciju: 2D un 
3D interaktīvajiem medijiem, tīkla mākslu, fotogrāfiju, kustīga attēla 
mākslu – 40 KRP (33,3 %).     

• Brīvās izvēles (C) moduĜi tiek piedāvāti saskaĦā ar studiju programmas 
specifiku, dodot studentiem iespēju izvēlēties kādu jomu apgūt padziĜināti 
vai arī piemeklējot interesējošos priekšmetus citās universitātes studiju 
programmās  – 8 KRP (6,67 %).   

• Bakalaura darbs 12 KRP (10 %). 
 

4. Vērtēšanas sistēma (vērtēšanas metožu izvēles pamatojums un 
rezultātu analīze). 

Studiju programma tiek realizēta moduĜu sistēmā. Katra moduĜa 
noslēgumā ir eksāmens. Pašnovērtējuma periodā vērtēšana ir notikusi pēc 10 
ballu skalas- saskaĦā ar IZM rīkojumu Nr.208, 14.04.1998., Ministru kabineta 
noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu Nr.2, 1.03.2002. un 
LiepU apstiprinātiem reglamentējošiem dokumentiem 
• Nolikums par studijām (23. 04. 2007.) 
• Noteikumi par studiju kursu pārbaudījumiem (23. 04. 2007.) 
• Noteikumi par gala pārbaudījumiem un valsts pārbaudījumiem (26. 03. 2007.) 
• Bakalaura darbu, diplomdarbu, diplomprojektu un kvalifikācijas darbu 

vērtēšanas kritēriji (12. 12. 2005.) 
• Mācībspēku un studējošo savstarpējie pienākumi un tiesības (19. 05. 2003.) 

    
5. Programmas praktiskā īstenošana (studiju metodes un formas, 
akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme uz studiju 
darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības projektos). 

Studiju programma Jauno mediju māksla ir uzsākta 2007./2008. studiju 
gadā. ModuĜu sistēma ir veidota, Ħemot vērā jauno mediju kultūras jomai 
raksturīgo (skatīt 8. pielikumā). Tā, no vienas puses, nodrošina mācīšanas un 
mācīšanās procesa viengabalainību, mērėtiecīgu un motivētu starppriekšmetu 
saikni, no otras puse, pieĜauj elastīgi veikt situācijai atbilstošas izmaiĦas procesā. 
ModuĜa ietvaros notiek lekcijas, semināri, diskusijas tīklā, praktiskās nodarbības, 
patstāvīgās studijas, darbs pie projekta/moduĜa gala rezultāta. Studenti pilda 
moduĜa uzdevumus (skaitu, apjomu nosaka katra moduĜa specifika). ModuĜa gala 
rezultāts (projekts) tiek publiski prezentēts. Programmas struktūru un saturu 
skatīt 1. tabulā.  
  
 
1. tabula Studiju programmas Jauno mediju māksla struktūra un saturs 
  
1. studiju gads 
[izzināt, izprast] 

2. studiju gads  
[+ lietot] 

3. studiju gads  
[+ attīstīt] 

Studenti veido apzinātu 
izpratni par vizuālo 
valodu un nostiprina 
izpratni par vizuālās 
mākslas valodas 
pamatprincipiem, vizuālās 
mākslas vēsturi un 
teoriju, laikmetīgo 
mākslu, kultūras teoriju 
un filozofiju. Mācās 
teorētiski un praktiski par 

Studenti iegūst zināšanas 
un prasmes vizuālā 
komunikācijā, jauno 
mediju valodā, mediju 
teorijā, dizaina vēsturē 
un metodoloăijā,  skaĦu 
mākslā, projektu 
menedžmentā. Mācās par 
3D interaktīvajiem 
medijiem. Studenti 
izstrādā projektus jauno 

Studenti teorētiski un 
praktiski studē tīkla 
mākslu, kustīgu attēlu: 
video mākslu, mākslas un 
dizaina pētījuma 
metodoloăiju. Pēta un 
piedalās jauno mediju 
mākslas vides veidošanā. 
Piedāvā savas idejas un 
prezentē mākslas 
projektus.  



 9 

tehnoloăijām digitālajiem 
medijiem, 2D 
interaktīvajiem medijiem. 

mediju mākslā. Analizē 
un lieto jauno mediju 
vidi.  

Sagatavo, īsteno un 
prezentē mākslas 
pētījuma projektu 
(bakalaura darbu). 

1. sem.  
(A1) Mod.: Vizuālā 
valoda [8 KRP] 
(A2) Mod.: Vizuālās 
mākslas vēsture un 
teorija [6 KRP] 
(B1) Mod: 2D 
interaktīvajiem 
medijiem [6KRP] 
 
 

2. sem. 
(A3) Mod.: 
Tehnoloăijas 
digitālajiem medijiem 
[7 KRP]  
(B2) Mod.: Fotogrāfija 
[7 KRP] 
(A4) Mod.: Kultūras 
teorija un filozofija [6 
KRP] 

3. sem. 
(B3) Mod.: 3D 
interaktīvajiem 
medijiem [7 KRP]  
(A5) Mod.: Dizains, 
dizaina metodes un 
vizualizācija [7 KRP]   
(A6) Mod.: Mediju 
teorija  [6 KRP] 
 
 

4. sem 
(B4)Mod.: Projektu  
menedžments [6 KRP] 
(A7) Mod: SkaĦu 
māksla un skaĦa 
jaunajiem medijiem [6 
KRP]  
(A8) Mod.: Jauno 
mediju valoda [8 KRP]  
 

5. sem. 
(A9) Mod.: Mākslas un 
dizaina pētījuma 
metodoloăija [6 KRP] 
(B5) Mod.: Tīkla māksla 
[7KRP] 
(B6) Mod: Kustīgs 
attēls: video māksla  
[7 KRP]    
 
 

6. sem. 
(C) Mod.: *Izvēle [8 
KRP] 
 
Mod.: **Bakalaura 
darbs  [12 KRP] 
 

A daĜa – 26 KRP 
B daĜa – 14 KRP 

A daĜa – 27 KRP 
B daĜa – 13 KRP 

A daĜa – 6 KRP 
B daĜa – 14 KRP 
C daĜa – 8 KRP 
Bakalaura darbs -12 
KRP 

40 KRP 40 KRP 40 KRP 
 
* C daĜā studenti brīvi izvēlas studiju kursus no kopējā LiepU kataloga vai moduĜus 
pastiprinātai kāda priekšmeta apguvei (piemēram, 2009./2010. studiju gadam pēc 
studentu izvēles  tiek piedāvāti divi moduĜi Starptautisks projekts un Animācija ) 
** Bakalaura darbs ir pētniecisks jauno mediju mākslas darbs/projekts (mākslas darbs + 
teorētiskais pamatojums ietverts 20 -30 lpp. apjomā) 
 

MPLab pētnieki (S.Mazika, R.Šmite, A.Druvaskalne-Urdze) ir arī mācībspēki 
studiju programmā. Pārskata periodā MPLab pētījumu projekts 
„Elektromagnētiskie viĜĦi kā materiāls un medijs mākslā” deva iespēju 
studentiem aktīvi līdzdarboties ar projektu saistītos notikumos: starptautiskā 
konferencē „Spektropija” (2008. gada 17.-18. oktobris), un mākslas festivāla 
„Spektropija” (Jauno mediju kultūras centrs RIXC, Rīgas Mākslas telpa) 
organizēšanā un nodrošināšanā.  

Jauno mediju mākslas izglītības izpēte (vad. A.Druvaskalne-Urdze) ietver 
pētniecību un attīstības projektus, kur līdzdarbojas 2. kursa jauno mediju 
studenti. Studentes A. Bite un A. Trapenciere pastāvīgi darbojas MPLab. Studenti 
piedalījās Starptautiskā zinātniskā konferencē „Jaunie mediji un mākslas 
izglītība” (2007. g. 25.- 26. oktobris).  

S.Mazika un I.Astahovska kopā ar 4 studentiem piedalījās starptautiskā 
jauno mediju teorijas konferencē Berlīnē „Re:place” (2007.g. novembrī). 
S.Mazika un 3 studenti apmeklēja video mākslas festivālu Barselonā LOOP 
(2008. gada maijā). 5 studenti apmeklēja starptautisko elektroniskās mākslas 
festivālu „ARS Eectronica” un starptautisko simpoziju „Jauna kultūras 
ekonomika: intelektuālā īpašuma limiti” Lincā, Austrijā (2008.g. septembrī) 
u.c.  
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Konferenču, semināru, simpoziju, festivālu apmeklējumi pirmajā studiju 
gadā studentiem sniedz ievadu jauno mediju kultūras pētniecības tematikā un 
metodikā, māca diskutēt, prezentēt savu viedokli. 

Jauno mediju mākslas studenti 2008. gada aprīlī organizēja un vadīja 
Humanitārās fakultātes studentu zinātnisko konferenci.          

Pārskata periodā MPLab ar Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldes atbalstu ir 
piedāvājusi studiju programmā vieslekcijas un praktiskas nodarbības, kuras 
vadīja sekojoši vieslektori : 

1) 2007. gada oktobrī Skotijas Roberta Gordona universitātes Greja mākslas 
skolas studiju programmas Fotogrāfiskie un elektroniskie mediji direktors 
Džims Hamluns par elektronisko mākslu;  

2) 2008. gada februārī Robs van Kranenburgs (Nīderlande) par radošo 
kopienu nozīmi jauno mediju kontekstā (radošā darbnīca par radošām 
kopienām interneta vidē); 

3) 2008. gada asoc. prof. Rafaēls a di Lučio (ASV) – radošā darbnīca 
„Dzīve 12 kadros” un video diskusija ar ASV jauno mediju studentiem 
University of Maine;   

4) 2008. gada aprīlī Latvijas skaĦu mākslinieks Voldemārs Johansons par 
skaĦu pētījumiem un skaĦu instalācijām  

5) 2008. gada septembrī Dr. Kriss Heils (Lielbritānija) par interaktīvo kino 
un video; 

6) 2008. gada oktobrī S. Burkners (Lielbritānija) par jauno Britu 
animāciju (sadarbībā ar Laikmetīgās mākslas centru); 

7) 2008. gada oktobrī Dr. Zita Džoisa (Jaunzēlande) par mākslu radio 
spektrā (sadarbībā ar RIXC); 

8) 2008. gada oktobrī Dr. Brigita OzoliĦa (Austrālija) par konceptuālo 
mākslu un māksliniecisko procesu (sadarbībā ar e+e+t); 

9) 2008. gada oktobrī Ėelnē dzīvojošs jauno mediju mākslinieks Jānis 
Garančs par imersīviem medijiem (atbalsts no Swedbank Jauniešu 
programmas Open); 

10) 2008. gada decembrī Matīss Kūlis – „FraktāĜu dizains”. 
Viss studiju process jauno mediju mākslas studiju programmā ir orientēts uz 

pētniecību, kura laikā studenti mācās apgūt terminoloăiju, metodoloăiju un to 
izmantot. Pētnieku piesaiste programmai veicina studentu interesi par pētniecību. 
 
6. Programmas perspektīvais novērtējums: 
6.1. 
- atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam; 

Studiju programma JAUNO MEDIJU MĀKSLA izstrādāta saskaĦā ar Latvijas 
Republikas Ministru kabineta noteikumiem par akadēmiskās augstākās izglītības 
valsts standartu – noteikumi Nr.2 (2002. 1. marts, prot. Nr.1 4.§), kas izdoti 
saskaĦā ar Izglītības likuma 14. panta 19. punktu. (Skat. 2. tabulu un 
2.pielikumā 3. tabulu) 
 
2. tabula 

LR Ministru kabineta noteikumi LiepU bakalaura studiju programma 
Jauno mediju māksla 

Prasības studiju programmas organizācijai un saturam 
Bakalaura studiju programmas apjoms pilna 
laika studijās ir 120 līdz 160 KRP, no 
kuriem ne mazāk kā 10 KRP ir bakalaura 
darbs. Studiju ilgums pilna laika studijās ir 
seši līdz astoĦi semestri. 

Studiju programmas apjoms ir 120 KRP, 
bakalaura darbs 12 KRP. 
Studiju ilgums ir seši semestri. 

Bakalaura studiju programmu veido tās 
obligātā daĜa (ne mazāk kā 50 KRP), 
obligātās izvēles daĜa (ne mazāk kā 
20 kredītpunktu) un brīvās izvēles daĜa. 

Studiju programmas obligātās daĜas apjoms 
ir 60 KRP, obligātās izvēles daĜas – 40 KRP 
un brīvās izvēles daĜas – 8 KRP. 

Bakalaura studiju programmas obligātajā Studiju programmā mākslas zinātnes un 



 11 

saturā ietver attiecīgās zinātĦu nozares vai 
apakšnozares pamatnostādnes, principus, 
struktūru un metodoloăiju (ne mazāk kā 
25 kredītpunkti), zinātĦu nozares vai 
apakšnozares attīstības vēsturi un aktuālās 
problēmas (ne mazāk kā 
10 kredītpunktu), kā arī zinātĦu nozares 
vai apakšnozares raksturojumu un 
problēmas starpnozaru aspektā (ne mazāk 
kā 15 kredītpunktu). 

jauno mediju mākslas pamatnostādnes, 
principi, struktūra un metodoloăija - 27 
KRP; mākslas zinātnes un jauno mediju 
mākslas attīstības vēsture un aktuālās 
problēmas -12 KRP; mākslas zinātnes un 
jauno mediju mākslas raksturojums un 
problēmas starpnozaru aspektā - 21 KRP. 
 

 
6.2. 
- studiju programmas Jauno mediju māksla salīdzinājums ar līdzīgām 
studiju programmām Latvijā un citu valstu augstskolās 

LiepU bakalaura studiju programma Jauno mediju māksla (vizuālās 
mākslas studiju virziens) tiek īstenota 3 gados moduĜu sistēmā, nodrošinot 
mērėtiecīgu un motivētu starppriekšmetu saikni un sasaisti ar jauno mediju 
mākslas praksi un pētniecību. Galvenais koncepts ir <Māksla + interaktivitāte>. 
Studiju galvenie koncepti - jauno mediju tehnoloăijas, laikmetīgā mākslu, tīkla 
māksla. Katrā studiju gadā caurmērā paredzēti 6 moduĜi, pa 3 moduĜiem katrā 
semestrī (katra apjoms 6 - 8 KRP). Pēdējā semestrī - 2 moduĜi, kur viens ir 
bakalaura darba izstrādāšana. 

Liepu studiju programma ir veidota un tiek īstenota, analizējot jauno mediju 
mākslas izglītības pieredzi un attīstību Latvijā, Eiropā un citur pasaulē.  

Izpētot augstskolu piedāvājumu, izglītības modelis Liepājā ir guvis lielu 
ietekmi no Lielbritānijas izglītības sistēmas. ModuĜu sistēma tika iepazīta gan 
klātienē, apmeklējot augstskolas un tiekoties ar mācībspēkiem un studentiem, 
piedaloties studiju procesā, gan iepazīstoties ar saistošiem dokumentiem.  

Kopīga starpvalstu jauno mediju izglītības izvērtēšana ir veidojusi izglītības 
modeli Liepājā (starptautisks seminārs 2006. gada augustā „CeĜā uz jauno mediju 
mākslas izglītību Liepājā” „ un 2007. gadā oktobrī „Jauno mediju kultūras vide: 
izaicinājumi, problēmas un risinājumi”). 

Jauno mediju mākslas joma ir plaša, tādēĜ, izstrādājot studiju programmas, 
katra augstskola izvēlas savu studiju virzienu. 

 LiepU studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds un 
studiju ilgums ir līdzvērtīgs citu ārzemju augstskolu studiju programmām 
(skat. 4.tabulu).    
 
4. tabula  Studiju programmu un iegūstamā grāda un studiju ilguma salīdzinājums: 

 
Mācību iestāde Programmas nosaukums 

 un grāds  
 Studiju ilgums 

Liepājas Universitāte  Jauno mediju māksla / 
humanitāro zinātĦu 
bakalaurs mākslā  

3 gadi 

Roberta Gordona Universitātes Greja 
mākslas skola, Skotijā, Lielbritānijā 
http://www.rgu.ac.uk/prospectus/dis
p_ProspectusEntry.cfm?CourseID=A
FAADP&year=2005  

Fotogrāfiskie un elektroniskie 
mediji [Photographic and 
elektronic media]  
bakalaura grāds mākslā – 
fotografiskie&elektroniske 
mediji  

3/4 gadi 

Līdcas universitāte, Komunikāciju 
studiju institūts, Anglija, Lielbritānija 
http://newmedia.leeds.ac.uk/ 

Jaunie mediji /  
bakalaura grāds jaunajos 
medijos 

3 gadi 

Cīrihes mākslu universitāte, Šveice 
http://www.vmk.zhdk.ch/php/englis
h.php   

Jaunie mediji /  
bakalaura grāds medijos 
un mākslā  

3 gadi 

Ėelnes mediju mākslas akadēmija, 
Vācija http://www.khm.de/ 

Audio-vizuālā mediju māksla 
/ diploms audio-vizuālo 
mediju mākslā 

4 gadi 
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Austrālijas Nacionālā universitāte, 
Austrālija 
http://info.anu.edu.au/StudyAt/_Art
s/Undergraduate/Programs/_3030XB
ANMA.asp?tab=1 

Jauno mediju māksla / 
 Bakalaura grāds mākslās  
(jauno mediju māksla) 

3 gadi 

 
Daudzās Lielbritānijas augstskolās tiek piedāvātas studiju programmas 

jauno mediju mākslas jomā bakalaura grāda iegūšanai gan dizaina, gan mākslas 
studiju virzienos (3 vai 4 gadi). Lielbritānijas izglītībā darbojas moduĜu un 
kredītpunktu sistēma, kur 1 KRP atbilst 10 noteiktām stundām.  

Līdcas universitātes Komunikāciju studiju institūts piedāvā studiju 
programmu „Jaunie mediji” (3 gadi). Studiju noslēgumā tiek iegūts bakalaura 
grāds jaunajos medijos. Galvenie koncepti – komunikācija un industrija. 
Programma aptver jaunos medijus, komunikāciju teoriju, grafisko dizainu un 
animāciju. Jaunu mediju māksla iekĜaujas kā atsevišės modulis. Studiju apjomu 
kredītpunktos un studiju programmu saturu skatīt 5. un 6. tabulā.  
 
6. tabula  Studiju kredītpunktu apjoma salīdzinājums 
 
JAUNIE MEDIJI (Līdcas universitāte) JAUNO MEDIJU MĀKSLA (LiepU) 
Kopējais KRP apjoms – 360  Kopējais KRP apjoms – 120  
A un B daĜas KRP apjoms - 240 A un B daĜas KRP apjoms – 100 
ModuĜa vidējais apjoms – 20 ModuĜa vidējais apjoms – 6 – 8 
1 KRP apjoms – 10 stundas   1 KRP apjoms – 40 stundas  
 
6. tabula ModuĜi (A un B daĜas) Līdcas universitātes un LiepU studiju programmās  
 
JAUNIE MEDIJI (Līdcas universitāte) JAUNO MEDIJU MĀKSLA (LiepU) 
ModuĜa nosaukums ModuĜa nosaukums 
Dizains jaunajiem medijiem Dizains, dizaina metodes un vizualizācija  

(moduĜa daĜa) 
Digitālā audio-vizuālā producēšana Kustīgs attēls: video māksla (kā moduĜa daĜa) 

SkaĦu māksla un skaĦa jaunajiem medijiem 
(kā moduĜa daĜa) 

Interfeisa dizains 2D un 3D interaktīvajiem medijiem (moduĜu 
daĜas) 

Jauno mediju datu formāts Tehnoloăijas digitālajiem medijiem (moduĜa 
daĜa) Jauno medijiu valoda (moduĜa daĜa) 

Komunikāciju vēsture Mediju teorija (moduĜa daĜa) 
Komunikāciju mākslas Mediju teorija (moduĜa daĜa), Tīkla māksla 

(moduĜa daĜa) 
Komunikāciju politika Mediju teorija (moduĜa daĜa) 
Komunikāciju zinātne&tehnoloăijas Mediju teorija (moduĜa daĜa) 
Jaunie mediji: plānošana un stāsts Jauno medijiu valoda (moduĜa daĜa) 
Jaunie mediji un komunikāciju industrijas Jauno medijiu valoda (moduĜa daĜa) 
Animācija jauniem medijiem 2D un 3D interaktīvajiem medijiem (moduĜu 

daĜas) 
Datu apguves tehnikas Tehnoloăijas digitālajiem medijiem (moduĜa 

daĜa) 
Jauno mediju uzĦēmums Projektu menedžments (moduĜa daĜa) 
Jauno mediju stratēăija un nākotne Projektu menedžments (moduĜa daĜa) 
Jaunās komunikācijas tehnoloăijas un 
informācijas sabiedrība 

Kultūras teorija un filozofija Tehnoloăijas 
digitālajiem medijiem (moduĜa daĜa), Mediju 
teorija (moduĜa daĜa)  

 Vizuālā valoda 
 Fotogrāfija 
 Vizuālās mākslas vēsture un teorija 
 

LiepU studiju programma gan satura, gan studiju apjoma ziĦā 
kopumā ir līdzvērtīga Līdcas universitātes studiju programmai.  
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Nozīmīgs un jauno mediju specifiku apliecinošs piemērs ir Austrālijas 

Nacionālās universitātes Mākslu fakultātes bakalaura studiju programma 
Jauno mediju mākslas, kura tiek īstenota 3 gados (pilna laika studijas, 144 
KRP). Tā sagatavo studentus radošai un profesionālai darbībai strauji mainīgajā 
jauno mediju mākslas vidē. Studijas aptver jomas no interaktīva digitālā medija 
līdz dokumentālai filmai, no kameras pārvaldīšanas līdz jaunai mūzikai. 
Programma ir starpdisciplināra, tādēĜ fakultāte sadarbojas ar citām universitātes 
fakultātēm un institūcijām ārpus universitātes. 

Studentam ir jāapgūst 4 obligātie studiju kursi + 1 no 4 galvenajiem studiju 
kursiem, kas kopā sastāda ne mazāk kā 42 KRP. Izvēles kursi (A saraksts) ir 66, 
no kuriem studentam ir jāizvēlas sev interesējošie ne mazāk kā 96 KRP + brīvās 
izvēles kursi 48 KRP apmērā.  

Obligātie studiju kursi: 
- Mediju kultūra I 
- Mediju kultūra II 
- LīdzekĜi jaunajiem medijiem un Web 
- LīdzekĜu automatizēšana jaunajiem medijiem 
1 izvēle no 4 galvenajiem kursiem: 
- Digitālās humanitārās zinātnes 
- Jauno mediju performance 
- Kino kā medijs 
- IT jauno mediju mākslās 
Veikt detalizētu salīdzinājumu šajā gadījumā ir neiespējami atšėirīgo 

izglītības modeĜu dēĜ, jo Austrālijas Nacionālās universitātes studiju 
programma nepiedāvā vienu studiju virzienu, bet studentam pašam Ĝauj 
izvēlēties un veidot studiju virzienu jauno mediju mākslā. Piemērs parāda, 
ka jauno mediju mākslas izglītības piedāvājums var būt atvērts un ar lielu 
studenta līdzdalību programmas izveidē. LiepU studiju programmā studentu 
līdzdalība darbojas uz izvēles moduĜiem, kur studentiem tiek dota izvēles iespēja 
apgūt kādu jauno mediju jomu un modulis tiek izveidots atkarībā no izvēles.  

 
Latvijā analogas studiju programmas nav. Latvijas Mākslas akadēmijā 

(LMA) ir iespējams apgūt dizaina studiju virziena akadēmiskā bakalaura studiju 
programmu vizuālajā  komunikācijā. Mākslas bakalaura iegūšanai paredzētais 
studiju ilgums ir 4 gadi. Studiju programmu Vizuālā komunikācija veido trīs 
galvenās studiju jomas - datortehnoloăijas, video un tipografika, kas savstarpēji 
mijiedarbojas. 

 
7. tabula  Studiju kredītpunktu apjoma salīdzinājums 
 
VIZUĀLĀ KOMUNIKĀCIJA (LMA) JAUNO MEDIJU MĀKSLA (LiepU) 
Kopējais KRP apjoms – 160 (4 gadi)  Kopējais KRP apjoms – 120 (3 gadi) 
A un B daĜas KRP apjoms – 136 A un B daĜas KRP apjoms – 100 
Bakalaura darbs - 10 Bakalaura darbs - 12 

 
8. tabula Satura (A un B daĜas) salīdzinājums LMA un LiepU studiju programmās  
 
VIZUĀLĀ KOMUNIKĀCIJA (LMA) JAUNO MEDIJU MĀKSLA (LiepU) 
Rietumu mākslas vēsture Vizuālās mākslas vēsture un teorija (moduĜa 

daĜa) 
Latvijas mākslas vēsture Vizuālās mākslas vēsture un teorija (moduĜa 

daĜa) 
Kultūras vēsture  
Psiholoăija Projektu menedžments (moduĜa daĜa) 
Svešvaloda Uzsākot studijas programmā ir jābūt labām 

angĜu valodas zināšanām. Iespējas apgūt citas 
svešvalodas vai padziĜināt angĜu valodas 
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zināšanas nodrošina C daĜas modulis. 
Zīmēšana Vizuālā valoda (moduĜa daĜa) 
Gleznošana Vizuālā valoda (moduĜa daĜa) 
Kompozīcija Vizuālā valoda (moduĜa daĜa) 
Veidošana  
Mākslas studijas (zīm.,clezn./veidoš.)  
Kompozīcija Vizuālā valoda (moduĜa daĜa) 
Mediju kompozīcija Jauno mediju valoda (moduĜa daĜa) 
Speciālas studijas  
Izdevniecība  
Kompozīcija/ darbs materiālā  
Tehnoloăija. Digitālā & video teorija Kustīgs attēls: video māksla (moduĜa daĜa) 
Tehnoloăija. Fotomācība Fotogrāfija  
Tehnoloăija. Datorstudijas 2D 2D interaktīvajiem medijiem (moduĜa daĜa) 
Tehnoloăija. Datorstudijas 3D 3D interaktīvajiem medijiem (moduĜa daĜa) 
Interneta studijas Tehnoloăijas digitālajiem medijiem (moduĜa 

daĜa) 
Anatomija  
Mākslas studijas plenērā  
Jaunrade un materiālu studijas  
 Kultūras teorija un filozofija 
 Mediju teorija 
 Jauno mediju valoda 
 Tīkla māksla 
 Dizains, dizaina metodes un vizualizācija 
 Mākslas un dizaina pētījuma metodoloăija 
 SkaĦu māksla un skaĦa jaunajiem medijiem 
 

LMA un LiepU studiju programmās ir atšėirīgs studiju ilgums, studiju 
virziens un studiju modelis. LMA programma piedāvā studentiem apgūt studiju 
priekšmetus ar atšėirīgu KRP apjomu (24 – 2). LiepU programma tiek īstenota 
moduĜu sistēmā, kur katra moduĜa apjoms ir 6 – 8 KRP. Katra moduĜa noslēguma 
darbs ir publisks projekts attiecīgās tēmas/jomas ietvaros. 

LMA un LiepU studiju programmām saturiski ir, apmēram, 50% 
atbilstības.   
 
6.3. 
- darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem 
sešiem gadiem. 

Darba devēju aptaujas notika (aptauju apkopojums atrodas LiepU projektu 
daĜā): 

- 2007. gadā notika seminārā „Jauno mediju mākslas vide Liepājā” 
(organizētājs MPLab),  

- 2008. gada 14. aprīlī LiepU organizēja fokus grupas diskusijās 
humanitārajām un mākslas studiju programmām.  

 
Galvenie secinājumi no potenciālajiem darba devējiem: 
○ LiepU būtu jāveicina starpdisciplināru moduĜu vai kursu piedāvājums, kurā 

studentiem attīstītos daudzdimensionāla domāšana. Līdz ar to svarīgi ir 
nodrošināt atbilstošu infrastruktūru, kas veidotu attiecīgas kompetences un 
prasmes. 

○ Zināšanu apguve un zināšanu kvalitāte ir atkarīga no pašu studentu darba 
apjoma un motivācijas. Pasniedzējam būtu jābūt virzītājam, studentiem ir 
jāiemācās studēt. Mūsdienu mainīgā situācijā darba tirgū prasme mācīties ir Ĝoti 
nepieciešama. 

  
LiepU studiju programma ar moduĜu projektu un ārpus studiju projektu 

palīdzību jau tagad sadarbojas ar nākošajiem studentu darba devējiem.  
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7. Studējošie: 
Studiju programmā studējošo pieredze un vecums ir atšėirīgi. Ir studenti, 

kuri iepriekš studējuši citās augstskolās. Vienai studentei jau ir mākslas bakalaura 
grāds (Latvijas mākslas akadēmija). Vairākiem studentiem ir stabila pieredze 
jauno mediju mākslas jomā. Tas norāda uz studentu motivāciju studēt šajā 
programmā. Studentu grupas veido  

 
7.1. Studējošo skaits programmā 
Uz 2008. gada 1. oktobri studiju programmā studē 27 studenti 
 
7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits 
2007. gadā imatrikulēto studentu skaits ir 14. 
 
7.3. Absolventu skaits 
Nav 
 
7.4. Studējošo aptaujas un to analīze 

Studiju procesa izvērtēšanai tika veiktas aptaujas (2. kursam - 3 reizes, 1. 
kursam - 1. reizi) un diskusijas ar dokumentāciju (tika fiksētas problēmas, 
ieteikumi, secinājumi rakstiski un digitāli), SVID analīze (aptaujas un dokumenti 
atrodas HF dekanātā).  

Aptauju jautājumu loks attiecas uz jauno studiju modeli, moduĜu sistēmas 
izpratni, sadarbību ar moduĜa mācībspēkiem, studiju vidi.  

Aptauju apkopojuma galvenie secinājumi: 
○ Studiju modelis 99 % studentus apmierina, lai arī paiet laiks kamēr 
studenti un docētāji sistēmā iestrādājas. Tas motivē studijām un, galvenais, 
radošai darbībai. Studijas iziet ārpus universitātes sienām. 
○ Kā atzīst 98 % studentu moduĜu sistēma ir saprotama, bet tā prasa 
noteiktu pašorganizāciju un ir nepieciešami uzlabojumi. Ja moduĜa procesā 
kādu laiku nepiedalās, tad ir Ĝoti grūti panākt iekavēto. Studentiem patīk moduĜa 
gala rezultāts, kur ir brīvība, vieta radošai attieksmei un darbībai, kur ir 
iespējams patstāvīgi izmantot moduĜa laikā apgūto. 
○ Sadarbību ar mācībspēkiem lielākā daĜa, 70% studentu vērtē pozitīvi. 
Svarīgi ir apzināties, ko katra no pusēm sagaida un kādi katrai pusei ir 
pienākumi. 
○ Studenti vēlas studēt draudzīgā, pieejamā vidē - tādā, ko paši var veidot.  
○ Ar studiju procesu un nodrošinājumu 95% ir apmierināti, lai gan šobrīd 
pietrūkst specifisku laboratoriju.     
 
7.5. Absolventu aptaujas un to analīze 
Nav 
 
7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studenti aktīvi piedalās studiju procesa pilnveidošanā. Izteiktie ierosinājumi 
tiek Ħemti vērā, izdiskutēti un izdarītas iespējamās izmaiĦas vai novērsti izteiktie 
trūkumi.  

Studenti piedalās:  
- anketēšanā un kopīgā anketu analīzē; 
- moduĜu izvērtēšanā (individuālās pašnovērtējuma anketas, studiju procesa 

analīze un secinājumi, kuri tiek protokolēti vai citādi dokumentēti); 
- regulārā izglītības modeĜa izvērtēšanā, SVID analīzē (kopā ar visiem 

studiju procesā iesaistītiem mācībspēkiem), 
- studiju programmas prezentēšanā (skolās, konferencēs un semināros, 

radio, televīzijā, laikrakstos, internetā un citos medijos); 
- studiju procesa organizēšanā (http://mplab.lv/forums) un dokumentēšanā. 
. 

8. Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums: 
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Studiju programmas darbu nodrošina LiepU Humanitāro zinātĦu fakultātes 
Mākslas pētījumu laboratorijas pētnieki, Mākslas un dizaina katedras docētāji, 
Dabas un sociālo zinātĦu fakultātes Matemātikas un informātikas katedras, 
VadībzinātĦu katedras docētāji, kā arī Pedagoăijas fakultātes Pedagoăijas 
katedras docētāji. Pašnovērtējuma periodā programmā strādā pieaicinātie jauno 
mediju mākslas un kultūras profesionāĜi, kā arī ārzemju mācībspēki. 

Jauno mediju māksla ir salīdzinoši jauna apakšnozare, tādēĜ LiepU un arī 
visā valstī ir mācībspēku trūkums ar attiecīgajiem zinātniskajiem grādiem. 
Situācija ir cerīga, jo studiju programmā strādā doktoranti, kuru pētniecības 
tēmas ir tiešā veidā saistītas mākslu, jauno mediju kultūru, tehnoloăijām 
(piemēram, S.Mazika par jauno institucionālismu, I.Lejasmeijere par Latvijas 
fotogrāfijas vēsturi, R.Šmite par tīklu socioloăiju, I.Astahovska par mūsdienu 
mākslas diskursu problemātiku publikācijās Latvijā). Programmā strādā 
mācībspēki, kuri ārzemēs ir ieguvuši izglītību (J.Garančs - mediju mākslā, 
I.Grāvlejs – fotogrāfijā.), kuri būtu gatavi jauno mediju izglītībā piedāvāt savu 
pieredzi.   

       
8.1. Akadēmiskā personāla skaits 
Studiju programmā strādā 26 mācībspēki (skatīt  3.pielikumā).    
 
8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija 
Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst studiju programmas prasībām.  
Programmā strādā 50% no LiepU akadēmiskā personāla.  
 
9. tabula Akadēmiskā personāla sastāvs 
 

Doktori Maăistri Nozīmīga un ilga 
pieredze noteiktā 

jomā 
8 17 1 
 9 studē doktorantūrā  

1 mākslas 
2 filoloăijas 

3 filozofijas (PhD) 
2 pedagoăijas 

11 mākslas 
4 izglītības zinātĦu 

1 socioloăijas 
1 pedagoăijas 

 

 

 
Akadēmiskā personāla radošās, zinātniskās pētniecības, projektu vadības 
biogrāfijas (CV) skatīt 4. pielikumā. 
 
 
8.3. ZinātĦu doktori vai profesori 

Programmā strādā 8 zinātĦu doktori (30,8% no kopējā docētāju skaita) , no 
tiem 5 profesori un 1 asoc. profesors (23 % no kopējā docētāju skaita) .  

 
8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un 
attīstības politika nākamajiem 6 gadiem 

Akadēmiskā personāla atlase atbilst Latvijas likumdošanā noteiktajiem 
kritērijiem, kā arī LiepU Kvalitātes vadības sistēmas noteiktajai procedūrai 
“Personāla plānošana, atlase un novērtēšana”. 

 
Pieaicinātos mācībspēkus izvērtē pēc sekojošiem kritērijiem: 

• izglītība (bakalaura grāds, studijas maăistrantūrā, maăistra grāds, studijas 
doktorantūrā, doktora grāds); 

• mācībspēka profesionālā un akadēmiskā pieredze;  
• iepriekšējās sadarbības kvalitāte; 
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• zinātniskā darbība un atpazīstamība attiecīgajā jomā. 
 

Akadēmiskā personāla attīstību ietekmē sekojoši faktori: 
○ Mācībspēku aktīva zinātniskā un profesionālā darbība lokālā un starptautiskā 
mērogā (pētniecības un mākslas projekti, to prezentēšana, publikācijas, 
diskusijas, jaunas pieredzes apguve) 
○ Mācībspēku mobilitāte (ERASMUS programma, citas starpaugstskolu sadarbības 
formas) 
○ Mācīšanas/mācīšanās procesa izvērtēšana un jaunas metodoloăijas apguve 
(2009. g. attīstības projekta ietvaros notiks kursu programmas izstrāde jauno 
mediju mākslas docētājiem „Metodoloăija un jaunas studiju procesa formas jauno 
mediju izglītībā” un seminārs „Jauno mediju mākslas izglītības programmu 
nākotne un to mijiedarbība ar pētniecību un radošajām industrijām”.) 
 
8.5. Zinātniskie pētījumi un jaunrade. 

LiepU MPlab ir cieši saistīta ar studiju programmu Jauno mediju māksla. Tā 
piedalās programmas organizācijā, attīstības projektu un mākslas projektu 
sagatavošanā, pētnieku kā mācībspēku piesaistē. Studenti labprāt izmanto MPLab 
resursus, mediju laboratoriju un šobrīd pēc savām iespējām un interesēm 
līdzdarbojas dažādos projektos. 
MPLab pētniecības virzieni: 
- jauno mediju māksla un kultūra 
- jauno mediju izglītība 
- mākslinieciskā prakse publiskā telpā  
 MPLab 2007. un 2008.gadu pētniecības tēmas/projekti: 
- pētījumu projekts „Elektromagnētiskie viĜĦi kā materiāls un medijs 
mākslā” (apakštēmas – spiegošanas tehnoloăijas un māksla, spektra ekoloăija) – 
projekta vadītāja Dr.art. A. Druvaskalne-Urdze, pētniece Mag.art. R. Šmite, 
asistente Mg.art S.Mazika); projekts tiek realizēts sadarbībā Jauno mediju 
kultūras centru RIXC; 2007. g. jūnijā starptautiska konference „Spiegošanas 
tehnoloăijas un māksla”, 2008. g. starptautiska konference „Spektropija”, 
zinātnisks rakstu krājums „Spektropija” (R.Šmite redaktore, A.Druvaskalne-
Urdze, I.Skulte darbojās zinātniskajā redkolēăijā, R.Šmitei raksts kopā ar L.Vēberi 
„Elektromagnētiskie mīti un fakti par Skrundas signālu”) izstāde „Spektropija” 
(J.Garančs piedalās ar darbu „Spektroainas: anizotropiskās telpas”)  
- projekts „Jauno mediju mākslas izglītības veidošana Liepājā” balstās uz 
pētījumu par jauno mediju izglītības filozofiju, metodoloăiju, kultūru – vadītāja 
Dr.art. A. Druvaskalne-Urdze (2007. gada oktobrī starptautiska konference 
„Jaunie mediji un mākslas izglītība: inovatīvas pieejas apmācībai” (referāti 
A.Druvaskalnei-Urdzei, S.Mazikai, R.Šmitei, J.Garančam, I.Skultei); sagatavošanā 
rakstu krājums „Jaunie mediji un mākslas izglītība” (A.Druvaskalne-Urdze 
redaktore, I.Skulte, K.Greja, K.Meja darbojas redkolēăijā). 
- S.Mazikas tēma „Jaunais institucionālisms”, 2008. gada novembrī nodota 
publicēšanai monogrāfija „Jaunais institucionālisms”. 
- 2009. gada augustā ZiemeĜīrijā notiks Starptautiskais Elektronisko mākslu 
simpozijs, kuru organizē MPLab sadarbības partneris Alstera universitātes 
Mākslas un dizaina pētījumu institūts. Starptautiskās konferences galvenā tēma 
Engaged Creativity in Mobile Environments (Iesaistīts radošums mobilās 
vidēs). 2008. un 2009. gadā A.Druvaskalne-Urdze darbojas zinātnikajā komitejā, 
kas atlasa mākslas projektus un rakstus panelim „Transformative creativity – 
participatory practices”. Pieci 2. kursa studenti trīs nedēĜas pirms simpozija 
dosies uz Belfastu un piedalīsies simpozija sagatavošanā, tādējādi gūstot 
nozīmīgu organizatorisko, māksliniecisko, pētniecisko pieredzi.  
- 2010. gadā e+t+t sadarbībā ar RSU, REA, LiepU, Laikmetīgās mākslas centru, 
Jauno mediju kultūras centru RIXC Rīgā un Latvijā organizēs Literatūras, zinātnes 
un mākslas biedrības (Society for Literature, Science and Art - SLSA) Eiropas 
atzara konferenci TEXTURES. LiepU MPLab organizē Liepājā šīs konferences 
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paneli ar tēmu „Māksla kā pētījums”. Sadarbības partneris Bernes Mākslu 
universitāte, Y Transdisciplinaritātes institūts (vadītājs prof. F.Dombois).   

Studiju programmā strādā sekojoši aktīvi mākslinieki: Dz. VīriĦa, A. KĜaviĦš, 
A.Druvaskalne-Urdze, I.Grāvlejs, A.Grants, R.Kronlaks. Skatīt akadēmiskā 
personāla CV. 

 
9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums(materiāli 
tehniskais un metodiskais nodrošinājums). 

Studiju programma tiek finansēta no šādiem avotiem: 
- valsts dotācijām, 
- LiepU ieĦēmumiem, 
- attīstības projektiem, 
- mazajiem projektiem Liepājas kultūras pārvaldē, VKKF u.c.  

 
2008./2009. studiju gadā par valsts budžeta līdzekĜiem studē 16 studenti un 

11 studenti studijas apmaksā no personīgajiem līdzekĜiem.  
 

Attīstības projekti: 
Projekts „Jauno mediju mākslas izglītības izveidošana un attīstība 

Liepājā” (I kārta) ir iesniegts EEZ/Norvēău finanšu instrumentu pirmajā 
individuālo projektu konkursa kārtā un paredz daĜēju studiju vides izveidi, daĜēju 
materiāli tehniskās bāzes izveidošanu, maăistra studiju programmas izstrādi un 
uzsākšanu, mācībspēku kvalifikācijas celšanu, izglītības un pētniecības ekspertu 
piesaisti, kā arī sadarbības un informācijas aprites nodrošināšanu un veicināšanu. 
Projekta kopējā summa 859 885 EUR, kopējās attiecināmās projekta izmaksas 
763 598 EUR. Projekta īstenošana tiks uzsākts 2009. gada februārī. 

Projekts „Jauno mediju māksla izglītības attīstība Liepājā“ (II kārta) 
ir iesniegts EEZ/Norvēău finanšu instrumentu otrā individuālo projektu konkursa 
kārtā. Tas paredz studiju un pētniecības vides izveidi un attīstību, doktora studiju 
programmas izstrādi, pētniecības projektu nodrošināšanu. Kopējās projekta 
izmaksas ir 442 228 EUR. Īstenošana jāuzsāk 2009. gada augustā.  
Materiāli tehniskās bāzes atjaunošanas un nodrošināšanas projekti: 

Katru gadu Valsts Kultūrkapitāla fonds (VKKF) izsludina mērėprogrammu 
„Mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana“, kurā studiju 
programmas direktore regulāri iesniedz pieprasījumu projekta formā. Kopējā 
piešėirtā summa uz 2008. gadu ir 30 000 Ls. Tā ir izlietota tehniskajam 
nodrošinājumam. 

 
LiepU infrastruktūra ir pietiekama, lai īstenotu studiju programmas 

vajadzības, bet ne pilnībā atbilstoša.. Studijas notiek trijās ēkās – universitātes 
centrālajā ēkā (Lielajā ielā 14, tehnoloăiju moduĜi) un Humanitārās fakultātes ēkā 
(Kūrmājas prospektā 13, teorētiskie moduĜi, mobilā datorklase, mediju lab) un 
Mākslas un dizaina katedras ēkā (Kuršu ielā 20, darbnīcas, datorklase).  

Sakarā ar to, ka LiepU nav foto laboratorijas, studenti brauc uz Rīgu un 
izmanto moduĜa vadītāja laboratoriju. Tāpat ir nepieciešamība izmantot Jauno 
mediju kultūras centra RIXC resursus un telpas. Šī situācija mainīsies 
2008./2009. studiju gadā, kad Kūrmājas prospektā 13 tiks izveidotas foto 
laboratorija un studija, skaĦu producēšanas un apstrādes laboratorija, mediju 
laboratorija, eksperimentālā (demonstrējumu) telpa un citas studijām 
nepieciešamās telpas ar aprīkojumu. 

Jauno mediju mākslas telpa šobrīd atrodas Kūrmājas prospektā 13 
(118.telpa), kur strādā MPLab. Šeit notiek lekcijas, studenti gatavo savus 
patstāvīgos darbus, izmanto mediju laboratoriju un bibliotēku. 

LiepU darbojas bibliotēka, periodikas lasītava ar kopēšanas iespējām, 
datorlasītava ar sekojošām datu bāzēm: Britannica Online, LETA, Nozare.lv, 
EBSCO, Letonika, Eiropa.lv, SAGE, ScienceDirect, Science Online, Latvijas 
Vēstnesis, Rīgas Laiks,  Rubricon,  ProQuest, , SpringerLink, SIAM Journal Online.  
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10. Ārējie sakari: 
Studiju programmas specifika un izglītības modeĜa filozofija nosaka 

dinamisku sadarbību ar jauno mediju, kultūras un radošo industriju institūcijām, 
pētniecības centriem Latvijā un ārvalstīs. Pārskata periodā studiju programmas 
īstenošanu pozitīvi ir ietekmējusi sadarbība ar šādiem partneriem: 

- Kultūras un informācijas centrs K@2 (sadarbības līgums), 
- Jauno mediju kultūras centrs RIXC (sadarbības līgums), 
- Laikmetīgās mākslas centrs (2008. gadā projekts „Mākslinieku filmas 

uz kino ekrāna” Liepājā, bibliotēkas izmantošana u.c.), 
- Kultūras un radošo industriju attīstības centrs (iepazīstināšana ar 

jauno mediju mākslas izglītību, u.c.), 
- SIA „Ideju lidlauks”, Liepājā, 
- SIA ICD Rīga [inovācijas, kompetence, attīstība] (kopīgi projekti 

izglītībai un pilnveidei (Dr.D.Auers, T. Urdze u.c),  
- Starpdisciplināra, starptautiska platforma e-teksts-tekstils 

(Dr.M.Rosīni, Prof. Dž.Tabi, Dr.PhD Z.BērziĦa) 
- Liepājas pilsētas dome (finansu partneris projektā „Jauno mediju 

mākslas izglītības izveidošana un attīstība Liepājā”), 
- Liepājas pilsētas Kultūras pārvalde (līgums jauno mediju mākslas 

izglītības attīstībai, pasūtījumi projektiem), 
- Liepājas pilsētas Attīstības pārvalde (pasūtījumi projektiem), 
- Dandī Laimetīgās mākslas pētījumu centrs (vadītājs Dr. N.Džonsons), 
- R.Gordona universitātes Greja mākslas skolas pētījumu centrs, 

programma „On the Edge” (Dr. PhD H.Deldija, prof. K. Greja, Dr.PhD 
A.Daglesa) 

- R.van Kranenburgs, Waag Society Amsterdama. 
  
10.1. Sadarbība ar darba devējiem 

No iepriekš minētajiem sadarbības partneriem daĜa ir potenciālie darba 
devēji, kuri balsta studiju procesu, piedāvājot projektus radošai darbībai. Liela 
daĜa šādu pasūtījumu tiek realizēti kā moduĜa uzdevumi (ja apjoms nav liels) vai 
kā moduĜa gala rezultāts/projekts (ja piedāvājums atbilst moduĜa tematikai). 
Piemēram, 2008. gadā moduĜa 2D interaktīvajiem medijiem noslēguma projekts 
bija izstrādāt oriăinālu, interaktīvu Liepājas pilsētas attīstības prezentācijas 
koncepciju. Projekts ietvēra sadarbību ar Liepājas pilsētas Attīstības pārvaldi, 
pilsētas attīstības tendenču izpēti, koncepcijas veidošanu, māksliniecisko ideju 
apstrādi, materiālu savākšanu un atlasi, tehnisko prezentācijas sagatavošanu, 
koncepcijas vizuālu prezentāciju. Projekta rezultāts paredzēts reālai 
izmantošanai. 

LiepU 2007. gadā notika seminārs „Jauno mediju mākslas vide Liepājā”, kur 
piedalījās studiju programmā iesaistītie mācībspēki, vietējie sadarbības partneri 
un potenciālie darba devēji. Secinājums:  

○ stabilas sadarbības izveidošana ar radošo industriju pārstāvjiem ir viens 
no svarīgiem programmas attīstības nosacījumiem; 

○ izveidot sadarbības tīklu.    
  

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 
Ārzemju sadarbības partneri kopš studiju programmas veidošanas:  

- Roberta Gordona Ubiversitāte Greja mākslas skola (studiju 
programma Fotogrāfiskie un elektroniskie mediji, direktors Dž. 
Hamluns, prof. K.Greja),  

- Līdcas universitātes Komunikāciju studiju institūts (studiju 
programma Jaunie mediji, direktore K.Stouna, Dr. S.Sobols),  

- Alstera Universitātes Mākslas un dizaina pētījumu institūts 
(vadītāja prof. K.Meja), 
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- Dandī Laimetīgās mākslas pētījumu centrs (vadītājs Dr. 
N.Džonsons).  

Ārzemju partneri, kuri ir uzsākuši sadarbību 2008. gadā:  
- Bernes Mākslu universitāte, Y Transdisciplinaritātes institūts 

(vadītājs prof. F.Dombois), 
ERASMUS programmas (studentu un mācībspēku mobilitāte) ietvaros LiepU ir 
parakstīti līgumi ar Strasbūras Mākslu universitāti Francijā, NOEA Dānijā, 
Leria Politehniskais institūtu Portugālē, Mākslas un dizaina universitāti 
Cluj Napoca, Rumānija. 
2007./2008. studiju gadā 1 studente atrodas Rumānijā, pavasara semestrī uz 
Portugāli dosies 2 studenti.   
 
11. Studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju programmā vai 
augstskolā. 

Sakarā ar to, ka Latvijā nav analogas studiju programmas, pašnovērtējuma 
periodā ir noslēgta vienošanās par iespējām turpināt studijas ar Kultūras 
akadēmijas studiju programmu Audiovizuālā māksla. 

  
12. Secinājumi. 

1. Studiju programma Jauno mediju māksla atbilst Latvijas Republikas 
Ministru kabineta noteikumiem par akadēmiskās augstākās izglītības valsts 
standartu – noteikumi Nr.2 (2002. 1. marts, prot. Nr.1 4.§), kas izdoti saskaĦā ar 
Izglītības likuma 14. panta 19. punktu. 

2. Studiju procesa organizācija un nodrošinājums atbilst programmas mērėu 
un uzdevumu sasniegšanai. Jāturpina materiāli tehnisko un citu resursu 
papildināšana. Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst programmas satura 
prasībām, bet LiepU jāstrādā pie jaunu kvalificētu jauno mediju jomas speciālistu 
piesaistes. 

3. Studiju programmai ir veiksmīga sadarbība ar daudzām institūcijām 
Latvijā un ārvalstīs. Studiju procesā nepieciešams vairāk iesaistīt radošo 
industriju pārstāvjus.      

4. Studiju programma Jauno mediju māksla ir eksperimentāla pēc savas 
būtības. Jaunais izglītības modelis ir pilnveidošanas procesā. Studiju procesam 
nepieciešamos uzlabojumus skatīt attīstības plānā (5. tabula) un darba plānā 
2009./2010. studiju gadam (6. tabula).  
 
13. Studiju programmas Jauno mediju māksla attīstības plāns.  

LiepU ir izstrādāta Jauno mediju mākslas izglītības attīstības stratēăija 
2008 – 2014 gadam (izstrādāta 2007. gadā, skatīt http://mplab.lv), kura 
paredz pilna cikla izglītības (bakalaurs, maăistrs, doktors) izveidošanu un 
pētniecības attīstību. Vadoties pēc šī dokumenta un analizējot reālo situāciju, tiek 
veidots bakalaura studiju programmas attīstības plāns 2008. – 2014. gadam 
(skatīt 5. tabulu) un katram nākošajam studiju gadam (skatīt 6. tabulu).   

 
5. tabula Studiju programmas attīstības plāns 2008. – 2014. gadam 
 

N.
p.k 

Risināmie 
jautājumi 

Veicamie uzdevumi Izpildes 
laiks 

Atbildīgais 
par izpildi 

Izpildes 
apliecinā-
jums 

1. Izglītības filozofijas 
(uz pētniecību 
orientēta, prakses 
vadīta, projektos 
balstīta) un modeĜa 
kvalitatīva attīstība 
un darbība 
ilgtermiĦā. 

1. Izveidot pastāvīgu 
studiju procesa 
vērtēšanas sistēmu, kas 
paātrinātu ierosinājumu 
un atklāto problēmu 
risinājumu.  
2. Apgūt un ieviest 
jaunas 
mācīšanas/mācīšanās 

Regulāri 
2008 – 
2014 
 
 
 
regulāri 
 
 

Studiju 
programmas 
direktore, 
izveidotās 
darba grupas 

Dinamisks 
studiju 
process, 
sasniegti 
kvalitatīvi 
plānotie 
studiju 
rezultāti. 
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metodes un formas 
atbilstoši jauno mediju 
specifikai un 
aktualitātēm. 
3. Veidot studiju procesa 
noturīgu sasaisti ar 
pētniecību, mākslas 
procesiem un radošajām 
industrijām (sadarbības 
tīkls). 
4. Atbalstīt mācībspēku 
un studentu radošās un 
pētniecības iniciatīvas, 
mobilitāti dažādos 
veidos.  

 
 
 
 
regulāri 
 
 
 
 
 
regulāri 

2. Regulāra materiāli 
tehniskās bāzes un 
citu resursu 
atjaunošana 

1. Veikt regulāru resursu 
inventarizāciju 
2. Piesaistīt finansu 
līdzekĜus bāzes 
uzlabošanai un 
atjaunošanai.    

2008 – 
2014 
regulāri 

Studiju 
programmas 
direktore 
sadarbībā ar 
studiju 
procesa 
dalībniekiem 

Atbilstoša 
materiāli 
tehnisko 
līdzekĜu un 
citu resursu 
bāze 

3. Atbilstoša 
akadēmiskā 
personāla 
nodrošināšana 

1. Iesaistīt jomas 
profesionāĜus un 
pētniekus studiju 
procesā (dažādas 
formas).  
2. Veikt regulāru 
mācībspēku novērtējumu 
(pēc katra moduĜa), 
piedāvāt iespējas 
sadarbības veicināšanai 
un mērėtiecīgai 
kvalifikācijas attīstībai.     

2008 – 
2014 
 
 
 
regulāri 

Dekāne, 
studiju 
programmas 
direktore, 
MPLab 
vadītāja 

Augsti 
kvalificēts 
akadēmiskais 
personāls 

4. Jauno mediju 
katedras izveidošana 

1. Veikt mērėtiecīgu un 
pamatotu katedras 
izveides procesu 
2. Nodrošināt studiju 
programmai atbilstošu 
akadēmisko personālu 

2009 -  
2010 
 
regulāri 

Dekāne Studiju 
programmas 
kvalitatīva 
organizācija 
un kvalificēta 
akadēmiskā 
personāla no 
-drošināšana 

 
 
 

6. tabula Studiju programmas darba  plāns 2009./2010. studiju gadam 
 

N.
p.k 

Risināmie 
jautājumi 

Veicamie uzdevumi Izpildes 
laiks 

Atbildīgais 
par izpildi 

Izpildes 
apliecinājums 

1. Izglītības modeĜa 
(moduĜu sistēmas) 
pilnveidošana  

1. Turpināt iesaistīt 
studentus un 
mācībspēkus regulārā 
studiju procesa 
izvērtēšanā un 
pilnveidošanā. 
2. Ieviest individuālās 
pašnovērtējuma anketas 
3. Veikt regulāru moduĜu 
satura un procesa 
izvērtēšanu, reaăējot uz 
aktuālajiem procesiem 
jauno mediju mākslas 
jomā.  

2009./ 
2010 
studiju 
gads  
 
 
 
 
katra 
semestra 
beigās 

Programmas 
direktore 

Izglītības 
modeĜa 
efektīva 
darbība. 
Organizācijas 
skaidrība. 
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2. Mācībspēku 
zinātniskā un 
profesionālā 
pilnveide 

1. Sagatavot programmu 
izglītojošiem kursiem un 
organizēt kursu 
„Metodoloăija un jaunas 
studiju procesa formas 
jauno mediju izglītībā”. 
2. Organizēt semināru 
„Jauno mediju mākslas 
izglītības programmu 
nākotne un to 
mijiedarbība ar 
pētniecību un radošajām 
industrijām” 
3. Organizēt ārzemju 
pieredzes apmaiĦas 
braucienus un ERASMUS 
mobilitāti.  

2009./ 
2010. 
studiju 
gads 
 
 
2010 
 
 
 
 
 
 
regulāri 

Dekāne, 
programmas 
direktore, 
MPLab 
vadītāja 

Mācībspēku 
kursu, 
semināra 
apmeklējums 
un pieredzes 
apmaiĦas 
braucieni. 

3. Studiju vides 
sakārtošana un 
materiāli tehniskās 
bāzes papildināšana 

1. Realizēt attīstības 
projektu „Jauno mediju 
mākslas izglītības 
izveidošana un attīstība 
Liepājā” 
2. Sagatavot projektus 
KKF 

2009. un 
2010. 
gads 

Programmas 
direktore, 
MPLab 
vadītāja 

Sakārtota 
studiju vide 
Kūrmājas 
prospektā 13, 
0 stāvā 

4. Studentu dalība 
mākslas un 
pētniecības projektos 

1. Turpināt studentus 
piesaistīt MPLab 
pētījumu projektiem. 
2. Atbalstīt studentus 
radošo ideju realizācijā, 
projektu sagatavošanā.  

2009./ 
2010. 
studiju 
gads 
regulāri 

Programmas 
direktore, 
mācībspēki 

Aktīva 
studentu 
radošā un 
pētniecības 
darbība. 

5.  Sadarbības tīkla 
nostiprināšana 

1. Meklēt formas 
sadarbībai ar radošo 
industriju pārstāvjiem’ 
2. Paplašināt sadarbības 
augstskolu loku, 
organizēt studentu 
apmaiĦu. 

2009./ 
2010. 
studiju 
gads 

Programmas 
direktore, 
MPLab 
vadītāja 

Speciālistu 
piesaiste 
programmai un 
projekti.  
Mobilitāte. 

6. Jauno mediju 
katedras izveidošana 

1. Rosināt Jauno mediju 
katedras izveidošanu, 
sagatavojot pamatojumu 

2009 Dekāne Kvalitatīva 
studiju 
programmas 
īstenošana 
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STUDIJU PROGRAMMAS ATBILSTĪBA AKADĒMISKĀS 
AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS VALSTS STANDARTAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. pielikums 3. tabula 
 
 
 

Studiju programmas jauno mediju māksla atbilstība valsts akadēmiskās augstākās izglītības standartam 
 
 

Studiju programmas apjoms kredītpunktos 
 

Studiju moduĜi 
Gala 

pārbaudī-
jumi 

Bakalaura darbs 

Attiecīgās zinātĦu nozares 
vai apakšnozares 

pamatnostādnes, principi, 
struktūra un metodoloăija 

ZinātĦu nozares 
vai apakšnozares 
attīstības vēsture 

un aktuālās 
problēmas 

ZinātĦu nozares 
vai 

apakšnozares 
raksturojumu 
un problēmas 
starpnozaru 

aspektā 

Nozares 
profesionālās 
specializācijas 

kursi 

Brīvās 
izvēles 
kursi 

  

A daĜa 60 KRP 
B daĜa  
40 KRP 

C daĜa  
8 KRP B daĜa B daĜa 12 KRP 

27 KRP 
 

Vizuālā valoda 8 KRP 
Dizains, dizaina metodes un 
vizualizācija 7 KRP 
Mediju teorija 6 KRP 
Mākslas un dizaina pētījuma 
metodoloăija 6 KRP  
 
 
 
 

12 KRP 
 

Vizuālās mākslas 
vēsture un teorija 
6 KRP 
Kultūras teorija un 
filozofija 6 KRP  
 
 
 
 

21 KRP 
 

 
Tehnoloăijas 
digitālajiem 
medijiem 7 KRP 
Jauno mediju 
valoda 8 KRP 
SkaĦu māksla 
un skaĦa 
jaunajiem 
medijiem 6 KRP 

  

40 KRP  
2D 
interaktīvajiem 
medijiem 6 KRP 
Fotogrāfija 7 KRP 
3D 
interaktīvajiem 
medijiem 7 KRP 
Tīkla māksla 7 
KRP 
Kustīgs attēls: 
video māksla 7 
KRP  
Projektu 
menedžments 6 
KRP 

8 KRP 
  

0 KRP  12 KRP 

120 KRP 
 
 



 
 
 
 

STUDIJU PROGRAMMĀ IESAISTĪTĀ AKADĒMISKĀ 
PERSONĀLA SARAKSTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.pielikums 
 
 

Studiju programmā Jauno mediju māksla iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts 
 
 

 
 

Nr.p.k. 

 
 

Vārds, uzvārds 

 
Amats, ievēlēts vai 
uz laiku pieĦemts 

darbā 

Zinātniskais 
vai 

akadēmiskais 
grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta 
augstākā izglītība, kvalifikācija, 

beigšanas gads 

 
 

Plānotie studiju kursi 

1. Ieva Astahovska Lektore, LiepU 
pieĦemta darbā uz laiku 

Mg.art Latvijas mākslas akadēmija, mākslas 
zinātniece, mākslas maăistrs (2004)  
Pašlaik LMA doktorantūra. 

(A) Vizuālās mākslas 
vēsture un teorija 

2.  Dace Bluėe Lektore, LiepU 
pieĦemta darbā uz laiku 

Mg. art Latvijas mūzikas akadēmija, mākslas 
maăistrs (1996), Latvijas Kultūras 
akadēmija, mākslas maăistrs (1998) 
Pašlaik LKA doktorantūra.   

(A) SkaĦu māksla un 
skaĦa jaunajiem medijem 
(B) Projektu 
menedžments 

3. Aija Druvaskalne-Urdze Docente, ievēlēta LiepU Dr.art Liepājas valsts pedagoăiskais institūts, 
pamatskolas skolotājs (1989); 
Latvijas mākslas akadēmija, mākslinieka 
kvalifikācija un mākslas maăistrs (1996) 

(A) Vizuālā valoda 
(A) Mākslas un dizaina 
pētījuma metodoloăija 
(B) Kustīgs attēls: video 
māksla 

4. Atis EgliĦš-Eglītis LiepU Projektu daĜas 
vadītājs, pamatdarbā; 
asistents, LiepU 
pieĦemts darbā uz laiku 

Mg.oec LPA, vēstures un sociālo zinību skolotājs 
(2006); prof. Maăistra grāds vadības 
zinībās izglītības vadībā 

(B) Projektu 
menedžments 

5.  Jānis Garančs Lektors, LiepU pieĦemts 
darbā uz laiku 

Mg.art Latvijas mākslas akdēmija, bakalaura 
grāds mākslā (1995); Ėelnes mediju 
mākslas akadēmija, mākslas maăistrs 
(2003) 

(B) 3D interaktīvajiem 
medijiem 

6. Andrejs Grants Lektors, LiepU pieĦemts 
darbā uz laiku 

 Latvijas universitāte (1978) (B) Fotogrāfija 

7. Ivars Grāvlejs Lektors, LiepU pieĦemts 
darbā uz laiku 

Mg.art FAMU akadēmija Prāgā, mākslas maăistrs 
fotogrāfija (2007) 

(B) Fotogrāfija 

8. Karole Greja (Carole 
Gray) 

Profesore Greja 
mākslas skolā, Roberta 
Gordona universitātē, 
LiepU pieĦemta darbā 
uz laiku 

Dr.PhD Rīdinga Universitāte (Reading University) 
(1978), Sleida tēlotājmākslas skola, 
Londonas universitātes koledža, 
eksperimentālie mediji (Experimental 
Media at the Slade School of Fine Art, 
University College London) (1980) 

(A) Mākslas un dizaina 
pētījuma metodoloăija 

9. Kriss Heils (Chris Hales) Pētnieks Rietumu 
Londonas universitātē 

Dr.PhD Bristoles universitāte (Bristol University, 
U.K.), bakalaurs darorgrafikā(1985); 

(B) Kustīgs attēls: video 
māksla 
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(University of East 
London, SmartLaB), 
LiepU pieĦemts darbā 
uz laiku  

Karaliskā mākslas koledža, maăistrs 
Eiropas interaktīvie multimediji (1995) 

10. Aldis KĜaviĦš Profesors, ievēlēts 
LiepU 

Mg.art T. ZaĜkalna Latvijas PSR Valsts mākslas 
akadēmija, kvalifikācija: mākslinieks, 
gleznotājs, pedagogs, (1967) 

(A) Dizains, dizaina 
metodes un vizualizācija 

11. Normunds Kozlovs Lektors, LiepU pieĦemts 
darbā uz laiku 

Mg.soc. Latvijas Universitāte, filozofijas bakalaurs 
(1994), socioloăijas maăistrs (1998) 

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

12. Rolands Kronlaks Lektors, LiepU pieĦemts 
darbā uz laiku 

Mg.art Latvijas mūzikas akadēmija, komponists 
(1996), mākslas maăistrs (1998) 

(A) SkaĦu māksla un 
skaĦa jaunajiem medijem 

13.  Ieva Lejasmeijere Lektore, LiepU 
pieĦemta darbā uz laiku 

Mg.art Latvijas mākslas akadēmija, Mg.art (2006) 
 
Pašlaik LMA doktorantūra. 

(B) Fotogrāfija 

14. Jānis Letinskis Lektors, ievēlēts LiepU Mg.sc.edu Liepājas Pedagoăijas akadēmija, 
kvalifikācija: lietišėās mākslas un kultūras 
vēstures skolotājs, mākslas bakalaura 
grāds (1990), pedagoăijas maăistrs 
(2005) 
Pašlaik RTU doktorantūra. 

(B) Tehnoloăijas 
digitālajiem medijiem 
B) 2D interaktīvajiem 
medijiem 

15. Daina Lieăeniece Profesore, ievēlēta 
LiepU 

Dr.habil.paed P.Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 
filologs, angĜu valodas skolotājs (1964) 

(B) Projektu 
menedžments 

16. Ilva Magazeina Pamatdarbā LiepU, 
datortehnikas inženieris 
Asistente, LiepU 
pieĦemta darbā uz laiku 

Mg.sc.edu Rīgas Tehniskā universitāte, kvalifikācija: 
inženieris – matemātiėis, (1990). Liepājas 
Pedagoăijas akadēmija, izglītības zinātĦu 
maăistrs (2005) 
 
Pašlaik LiepU doktorantūra  

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

17. Santa Mazika Zinātniskā asistente 
MPLab, pamatdarbā 
LiepU; Lektore, LiepU 
pieĦemta darbā uz laiku 

Mg.art Latvijas Mākslas akadēmija, ma’gistra 
grāds mākslā (2007) 
 
Pašlaik LMA doktorantūrā 

(A) Vizuālās mākslas 
vēsture un teorija 

18. Kerstine Meja (Kerstin 
May) 

Profesore Alstera 
Universitātē, LiepU 
pieĦemta darbā uz laiku 

Dr.PhD Humbolta universitāte Berlīnē, mākslas 
maăistrs (Humboldt University of Berlin) 

(A) Mākslas un dizaina 
pētījuma metodoloăija 

19. Biruta Petre Docente, ievēlēta LiepU Dr.philol V.LāčaLiepājas valsts pedagoăiskais 
institūts, pamatskolas skolotājs (1965), 
vidusskolas latviešu valodas un literatūras 
skolotājs (1974) 

(B) Tehnoloăijas 
digitālajiem medijiem 

20. Ilva Skulte Asoc.profesore Rīgas 
StradiĦa universitātē, 

Dr. philol Latvijas Valsts universitāte Filoloăijas 
fakultāte, diploms (1991), LZA Filoloăijas 

(A) Kultūras teorija un 
filozofija 
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LiepU pieĦemta darbā 
uz laiku 

un socioloăijas institūts, filoloăijas 
maăistrs (1996) 

(A) Mediju teorija 

21.   Pētniece MPLab, 
pamatdarbā; lektore, 
LiepU pieĦemta darbā 
uz laiku 

Mg.art Latvijas mākslas akadēmija, mākslas 
bakalaurs (1993), mākslas maăistrs 
(2000) 
Pašlaik RSU doktorantūrā  

(A) Mediju teorija 
(A) Jauno mediju valoda 

22. Raitis Šmits Docents Latvijas 
Mākslas akadēmijā, 
LiepU pieĦemts darbā 
uz laiku 

Mg.art Latvijas mākslas akadēmija, mākslas 
bakalaurs (1993), mākslas maăistrs 
(2000) 
 

(A) Jauno mediju valoda 
(B) Tīkla māksla 

23. Nora Vilmane Lektore, ievēlēta LiepU Mg.paed Igaunijas Valsts mākslas institūts, 
kvalifikācija: lietišėās mākslas 
mākslinieks(1974). Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija, pedagoăijas maăistrs (2001) 
Pašlaik LiepU doktorantūra  

(A) Vizuālā valoda 
 

24. Dzintra VīriĦa Lektore, ievēlēta LiepU Mg.art T.ZaĜkalna Latvijas PSR Valsts mākslas 
akadēmija, kvalifikācija: mākslinieks – 
grafiėis, pedagogs (1983), Latvijas 
Mākslas akadēmija , mākslas maăistrs 
(2003). 

(A) Vizuālā valoda 
(A) Dizains, dizaina 
metodes un vizualizācija 

25. Oskars Zīds Profesors, ievēlēts 
LiepU 

Dr. paed. Latvijas Valsts universitāte, filozofijas 
pasniedzējs, sociologs (1972) 

(B) Projektu 
menedžments 

26. Inta ZnotiĦa Lektore, ievēlēta LiepU Mg.sc.edu Liepājas pedagoăijas akadēmija, 
dabaszinātĦu bakalaurs datorzinātnēs 
(2000); informātikas skolotāja un 
pamatskolas matemātikas skolotāja 
(2001); izglītības zinātĦu maăistra grāds 
pedagoăijā (2003).  
Pašlaik LiepU doktorantūrā „E-studiju 
tehnoloăijas un pārvaldība” 

(B) Tehnoloăijas 
digitālajiem medijiem 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS UN 
MĀKSLINIECISKĀS JAUNRADES BIOGRĀFIJAS 
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Liepājas Universitāte 
Humanitārā fakultāte, Mākslas un dizaina katedra 

 
 
ModuĜa nosaukums VIZUĀLĀ VALODA (A1) 
 
Atslēgas vārdi vizuālās valodas elementi, struktūra, mākslas valoda, krāsu teorija, 

kompozīcija, zīmēšana, skicēšana, gleznošana, modelēšana, mākslas projekts 
 
ModuĜa apjoms Saistība ar citiem moduĜiem Moduli vada (docētājs,KRP)*: 
KRP 8 1. studiju gads 1. semestris – 

ievadmodulis, nepieciešams, 
lai turpinātu studijas mākslas 
nozarē 

Dr. art A. Druvaskalne-Urdze (3 KRP),  
Mg. art Dz. VīriĦa (3KRP), 
Mg. paed. N. Vilmane (2 KRP) 

Stundas 320  
[no tām 128 
kontaktstundas] 
 
ModuĜa mērėis Veidot apzinātu izpratni par vizuālo valodu, apgūst vizuālās mākslas 

valodas pamatprincipus un radoši realizēt mākslinieciskas idejas 
ModuĜa rezultāts • Studentam ir izpratne par vizuālo valodu, vizuāliem 

jēdzieniem, vizualizāciju, vizuālo uztveri. 
• Students ir apguvis vizuālās mākslas valodas 

pamatprincipus (vizuālās mākslas valodas elementi un to 
strukturēšanas iespējas, kompozīcija, izteiksmes līdzekĜi) 
un apliecina spēju un prasmes tos izmantot 
mākslinieciskajā jaunradē, izprot mākslas darba tapšanas 
procesu. 

• Studentam ir zināšanas par krāsu teoriju glezniecības un 
uztveres kontekstā 

• Students spēj formulēt viedokli par savu un citu studentu 
darbiem, pamatot savu māksliniecisko ideju un analizēt tās 
realizēšanas procesu  

Mācīšanas/mācīšanās 
formas 

Lekcijas, apmācība darbnīcās, procesa dokumentēšana, semināri, 
patstāvīgas studijas, mākslas projekts, diskusijas, pašnovērtējums 

ModuĜa struktūra ModuĜa apguves laikā katrs students realizē mākslas projektu 
(tematiku un veidu precizē pasniedzēji kopā ar studentiem), kura 
kvalitatīvai izpildei ir nepieciešamas noteiktas zināšanas, prasmes 
un iemaĦas. TādēĜ struktūru veido savstarpēji saistītas un viena 
otru pārklājošas moduĜa daĜas (katrai ir svarīgs teorētiskais un 
praktiskais aspekts):  
- vizuālās valodas jēdziens un struktūra;  
- vizuālās mākslas valodas pamatprincipi (kompozīcija);  
- zīmēšana  
- gleznošana. 
ModuĜa apguves laikā students piedalās lekcijās, darbnīcās, visos 
moduĜa semināros, patstāvīgi un ar pasniedzēju konsultatīvu 
līdzdalību sagatavo un prezentē projektu.  

 
ModuĜa satura apraksts 
Modulis sniedz pamatzināšanas un prasmes vizuālās mākslas valodas apguvē un mākslinieciskajā 
jaunradē.  
Students mācās izprast vizuālo valodu kā vienu no cilvēka komunikācijas sistēmām. Vizuālās mākslas 
valoda ir šīs sistēmas sastāvdaĜa ar sarežăītāko semantisko struktūru.  
Teorētiski un praktiski tiek aplūkoti sekojoši jautājumi/tēmas: 
- vizuālās valodas jēdziens un struktūra, vizuālā kultūra 
- vizuālās valodas elementi un attiecības starp tiem (punkts, līnija, forma, krāsa, apjoms, 
tekstūra/faktūra, gaisma-ēna) 
- vizuāli jēdzieni (ritms, kustība, skaĦa, spriegums, līdzsvars, samērs, virziens, telpa u.c.)  
- vizuālā uztvere un domāšana (vizuāla informācija, zīme, simbols, tēls, arhetips) 
- mākslas darbs, tēls un saturs 
- vizuālās mākslas valodas elementu strukturēšanas iespējas, kompozīcija (kompozīcijas veidi, 
principi, perspektīve, krāsu teorija, attiecības [krāsu, tonalitāte, samēra, formas u.c.] 
Liels uzsvars tiek likts uz praktisko darbību, bet sagatavojot un piedaloties semināros, students mācās 
diskutēt par mākslas darbu un analizēt radošo procesu dažādos kontekstos.     
Projekta izstrāde, sagatavošana un prezentācija veido izpratni par mākslas projektu, organizē 
mērėtiecīgam procesam.  Students praktiski apgūst vizualizāciju plaknē un telpā, eksperimentē, 
piedāvā savas idejas. 
Bibliogrāfija (galvenie avoti) 
1. Bernard M. Art, design and Visual Culture. – MACMILLAN PRESS LTN, 1998 
2. Benjamins V. Iluminācijas. – Laikmetīgās mākslas centrs, 2005 ( NodaĜa: Mākslasdarbs tā tehniskās 
reproducējamības laikmetā. -152 – 187 lpp.) 
2. Berger J. Ways of seeing. – British Broadcasting Corporation and Penguin Books, 1972 
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3. Gombrich E.H. The Image and the Eye. – Phaidon Press Limited, 1982 
4. Kavacs V. Mākslas valodas pamati. – R., Zvaigzne ABC, 1999 
5. Kress G., van Leeuwen T. Reading Images. - Routledge, Taylor&Francis Group,1996, second 2006 
6. KundziĦš M. Dabas formu estētika. – R., Madris, 2004  
7. Lanerī-Dažāna N. Glezniecības enciklopēdija. Žanri. Kompozīcija. Zīmējums un krāsa. Stili. – 
Larousse, Jumava, 2004 
8. Leborg Ch. Visual Grammar. – New York, Princeton Architectural Press, 2006 
9. Matvejs V. Raksti. Darbu katalogs. Sarakste. – R., Neputns, 2002 
10. Mirzoeff N. An Introduction to Visual Culture. – Routledge, Taylor&Francis Group, 1999 u.c. 
 
Patstāvīgas studijas 
Studenti patstāvīgi iepazīstas ar norādīto moduĜa bibliogrāfiju un citiem avotiem, atlasa studiju 
procesam nepieciešamo. Veic praktiskos darbus zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā. Sagatavo moduĜa 
uzdevumus pēc mācībspēku norādījumiem, kas ietver gan praktisko, gan teorētisko daĜu. ModuĜa laikā 
studenti sagatavo 2 seminārus (1. seminārs -teorētiska pētījuma par vizuālo valodu analīze un 
diskusijas; 2. seminārs – praktisko darbu analīze un diskusijas). Sagatavo un prezentē moduĜa 
projektu – mākslas projektu.    
 
ModuĜa procesa plāns stundās 
Kontaktstundas 128 Patstāvīgas studijas[stundas] 192 
- Lekcijas 24 - Informācijas avotu apguve 40 
- Darbnīcas 56 - Praktiska darbība 60 
- Semināri 24 - Gatavošanās semināriem 32 
- Projekta vadīšana 24 - Projekta sagatavošana 60 
    
 
ModuĜa novērtējums 
Novērtējuma forma Eksāmens (ar atzīmi 10 ballu sistēmā) 
Novērtējuma rezultāts Mākslas projekts 
Vērtēšanas nosacījumi Mākslas projekts tiek prezentēts un vērtēts, ja students ir 

1) piedalījies visos moduĜa studiju procesa posmos  
2) izpildījis visus moduĜa daĜu uzdevumus 
3) piedalījies visos semināros  
4) iesniedzis semināra referāta tekstu [ne mazāk kā 

1500 vārdi] 
Vērtēšanas kritēriji Vērtējumu sastāda projekta vērtējums kopumā un katra 

studenta darbs. 
1) Mākslas projekta rezultāta atbilstība izvirzītajam 

mērėim un uzdevumiem 
2) Māksliniecisko ideju oriăinalitāte  
3) Vizuālās mākslas valodas pamatprincipu pārzināšana 

un prasme praktiski pielietot radošā procesā  
4) Prezentācijas kvalitāte 

 
* KRP sadalījums docētājiem var mainīties. To ietekmē katra studiju gada moduĜa projekts, moduĜa 
studiju procesa nepieciešamība. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liepājas Universitāte 
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Humanitārā fakultāte, Mākslas un dizaina katedra 
 
ModuĜa nosaukums VIZUĀLĀS MĀKSLAS VĒSTURE UN TEORIJA (A2) 
 
Atslēgas vārdi Vizuālā māksla, stili, virzieni, arhitektūra, tēlniecība, glezniecība, grafika, žanri, 

vēsture, laikmetīgā māksla 
 
ModuĜa apjoms Saistība ar citiem moduĜiem Moduli vada (docētājs,KRP): 
KRP 6 1. gads 1. semestris 

ievadmodulis, nepieciešams, lai 
turpinātu studijas mākslas 
nozarē 

Mg. art I. Astahovska (3 KRP),  
Mg. art  S. Mazika (3 KRP)  Stundas 240  

[no tām 96 
kontaktstundas] 
 
ModuĜa mērėis Sniegt studentiem pamatinformāciju par Rietumu mākslas vēsturi, 

palīdzēt patstāvīgi orientēties speciālajā literatūrā, attīstīt spējas 
analizēt mākslas un arhitektūras procesus dažādos kontekstos.  

ModuĜa  rezultāts • Studentam ir izpratne par mākslas vēstures attīstību, 
problēmu pēctecību. 

• Analizējot mākslas vēstures jautājumus, students veido 
patstāvīgu spriedumu, spēj to strukturēti izklāstīt 
rakstveidā un prezentēt. 

• Students ir apguvis mākslas vēstures hronoloăiju un 
terminoloăiju, apliecinot spēju un prasmes to izmantot 
patstāvīgi. 

• Students prot orientēties analītiskajā bibliogrāfijā, atlasot 
būtisko un veidojot korektu atsauču sistēmu. 

Mācīšanas/mācīšanās 
formas 

Lekcijas, semināri, patstāvīgas studijas, diskusijas, pašnovērtējums 

ModuĜa struktūra ModuĜa apguves laikā katrs students realizē izpētes projektu 
vizuālās mākslas vēsturē un teorijā (tematiku precizē pasniedzēji 
kopā ar studentiem), kura kvalitatīvai izpildei ir nepieciešamas 
noteiktas zināšanas, prasmes un iemaĦas.  
Struktūru veido savstarpēji saistītas un viena otru pārklājošas 
moduĜa daĜas: 
- vizuālās mākslas vēsture 
- laikmetīgā māksla, tendences, virzieni 
Projekta prezentācija notiek publiski pieejamā „mazā” konferencē. 
ModuĜa apguves laikā students piedalās lekcijās, mācību 
ekskursijās, visos moduĜa semināros. Plānoti 2 semināri. 

 
ModuĜa satura apraksts 
Modulis sniedz pamatzināšanas un prasmes vizuālās mākslas vēsturē un teorijā, kā arī laikmetīgās 
mākslas attīstībā. 
Students mācās izprast mākslas vēstures attīstības gaitu, tās priekšnoteikumus un likumsakarības, kā 
arī ăeogrāfiskās, hronoloăiskās un stilistiskās īpatnības. Paralēli vizuālās mākslas valodas apguvei, 
viĦš iegūst zināšanas, kā šī valoda laika gaitā veidojusies un cik dažādus pielietojumus tā radusi.  
Interpretācijas galvenais objekts ir mākslas darbi kā estētiska pašvērtība, tās skaidrojumos tiek Ħemti 
vērā tehnoloăiskie, sociālie un kultūrvēsturiskie faktori. Rietumu māksla skatīta no vispārējo tās 
izmaiĦu viedokĜa, atsevišėas parādības izceltas kā evolūcijas veidotājas, nosakot attiecīgi vadošos 
centrus, mākslinieku grupas un personības. Tai pat laikā moduĜa uzdevums ir iezīmēt spilgtākos 
laikmeta pārstāvju sniegumu. Katra lekcija sniedz vispārēju priekšstatu par konkrēto tēmu un 
izsmeĜošāk iepazīstina ar tā laika spilgtāko parādību (stilu, autoru, žanru, tendenci u.tml.). 
Tiek aplūkoti sekojoši jautājumi/tēmas: 
- Mākslas vēstures posmu periodizācija,  
- Mākslas vēstures stili (gotika, renesanse, baroks, klasicisms, jūgendstils u.c.), virzieni (reālisms, 
impresionisms u.c.) un to pēctecība. 
- Nozīmīgākās personības mākslas vēsturē (Feidijs, Leonardo da Vinči, Karavadžo, F. H. Goija. P. 
Sezans, V. Van Gogs u.c.) laikmeta kontekstā. 
- Laikmetīgās mākslas definīcija un orientieri. 
- Laikmetīgās mākslas terminoloăija. 
- 20. gs. pēckara kultūras konteksts, mākslas stili un virzieni (dadaisms, ekspresionisms, 
abstrakcionisms, kubisms, fovisms, sirreālisms. 
- Māksla 20. gs. 2. pusē (minimālisms, konceptuāla māksla, pop art, land art, performance, Arte 
povera, hepeningi, neoekspresionisms, neoabstrakcionisms, graffitti, video un foto māksla, instalācija, 
digitālā un jauno mediju māksla u.c. ). 
- Latvijas mākslas attīstība 20. gadsimtā Eiropas mākslas vēstures kontekstā (nozīmīgas personības, 
virzieni, ietekmes). 
- Laikmetīgās mākslas prakses un modeĜi, tendences. 
- Konteksti laikmetīgajā mākslā (kultūra un identitāte, sociālais, politiskais u.c.). 
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Sagatavojot un piedaloties semināros, students mācās analizēt mākslas vēsturē un teorijā sastopamās 
problēmas, un diskutē par tām. Izpētes projekts dod iespēju studentam mērėtiecīgi iedziĜināties kādā 
no saistošām tēmām,  lietot avotus un meklēt sakarības, formulēt jautājumus, sistematizēt, izdarīt 
secinājumus, izvirzīt problēmsituācijas diskusijām un prezentēt savas idejas.  
Bibliogrāfija (galvenie avoti) 
 

1. Art at the Turn of the Millenium. Ed. B. Riemschneider, U. Grosenick. – Köln: Taschen,1999;  
2. Arnason, H. H.. A History of Modern Art. – London: Thames & Hudson, 1988;  
3. Barts, R. Camera lucida. Piezīme par fotogrāfiju.-Rīga: Laikmetīgās mākslas centrs, 2006. 
4. Collings, M.. This is Modern Art. – London: Seven Dials, 2000,  
5. Damus, M. Kunst im 20. Jahrhundert. Von den transzendierenden zur affirmativen Moderne. 

– Revolt Taschenbuch Verlag GmbH, 2000;  
6. Foster,H.,  Kraus,R., Bois, Y. A.. Art since 1900. Modernism, Antimodernism, Postmodernism. 

– London: Thames & Hudson, 2005;  
7. Frida, R. Karasā, P., Markadē, I. Mākslas enciklopēdija: Glezniecības virzieni. – Rīga, Jumava, 

2002.  
8. Gombrihs, E. H. Mākslas vēsture. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1997.  
9. Hartt, F. A History of painting, sculpture, architecture. – N. Y.: Harry N. Ambrams, Inc., 

1989.  
10. Kačalova, T., Pētersons, R. Mākslas vēstures pamati / 3., pārstrādātais, papildinātais 

izdevums. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2005.  
11. KĜaviĦš, E. 19.gs. beigu, 20.gs sākuma tēlotājas mākslas un arhitektūras vispārējās mākslas 

vēstures problēmas. – Rīga, 1988. 
12. Lucie-Smith. E. Movements in Art since 1945. – London: Thames & Hudson, 2000;  
13. Mile, O. American Photography. - Oxford: Oxford University Press, 2003.  
14. Ruhrberg, Schenckenburger, Fricke, Honnef. Art of the 20th Century. – Köln: Taschen, 2000;  
15. Rush, M.. Video art. – London: Thames & Hudson, 2003   
16. Бонито Олива, А.. Искусство на исходе второго тысачилетия. – Москва Художественный 

журнал, 2003  
 
Sērijā “Mazā mākslas enciklopēdija”:  
Grosmane, E. Gotika. – R., 1995. 
Kačalova, T. Renesanse. – R., 1995.  
KĜaviĦš, E. Jūgendstils. – R., 1994.  
KĜaviĦš, E. Simbolisms. – R., 1994.  
KĜaviĦš, E. Postimpresionisms. – R., 1994.  
KĜaviĦš, E. Impresionisms. – R., 1994.  
KĜaviĦš, E. Kubisms. – R., 1994.  
KĜaviĦš, E. Fovisms. – R., 1994.  
Sērijā “Time – life library of art”:  
Russel, F. The world of Dürer. – N. Y., 1968.  
Halle, W. H. The world of Rodin. – N. Y., 1969.  
Wallace, R. The world of Rembrandt. – N. Y., 1968.  
Prideux ,T. The world of Delacroix. – N. Y., 1966.  
Williams, J. The world of Titian. – N. Y., 1968. 

 
Patstāvīgas studijas 
Studenti papildus lekcijām patstāvīgi apgūst moduĜa tēmas, pētot norādītos avotus. Strādā ar 
bibliogrāfiju, atlasa nepieciešamo, analizē, sistematizē. Pēc mācībspēku norādījumiem veic nelielus 
pētījumus, sagatavo teksta materiālu, prezentē, analizē un diskutē par to. Sagatavo semināru un 
aktīvi tajā piedalās. Konsultējoties ar mācībspēkiem, sagatavo un īsteno moduĜa projektu. 
 
ModuĜa procesa plāns stundās 
Kontaktstundas 96 Patstāvīgas studijas[stundas] 144 
- Lekcijas 60 - Informācijas avotu apguve 60 
- Semināri 12 - Gatavošanās semināram 42 
- Projekta vadīšana 12 - Projekta sagatavošana 42 
- Mācību ekskursijas 12   
 
ModuĜa novērtējums 
Novērtējuma forma Eksāmens (ar atzīmi 10 ballu sistēmā) 
Novērtējuma rezultāts Referāta (patstāvīga pētījuma) prezentācija moduĜa 

noslēguma seminārā vai konferencē. 
Vērtēšanas nosacījumi Mākslas izpētes projekts tiek prezentēts un vērtēts, ja 

students ir: 
1) izpildījis visus moduĜa daĜu uzdevumus, 
2) piedalījies visos semināros  
3) iesniedzis patstāvīgi sagatavotu semināra referāta 

tekstu [ne mazāk kā 3000 vārdi]. 
Vērtēšanas kritēriji 1) Iesniegtā un prezentētā konferences referāta 
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atbilstība izvirzītajam mērėim un uzdevumiem. 
2) Vizuālās mākslas vēstures likumsakarību pārzināšana 

un prasme praktiski pielietot izziĦas un analīzes 
procesā  

3) Prezentācijas kvalitāte un dalība diskusijās. 
 
 

* KRP sadalījums docētājiem var mainīties. To ietekmē katra studiju gada moduĜa projekts, moduĜa 
studiju procesa nepieciešamība. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Liepājas Universitāte 
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Humanitārā fakultāte, Mākslas un dizaina katedra 
 
ModuĜa nosaukums TEHNOLOĂIJAS DIGITĀLAJIEM MEDIJIEM (A3) 
 
Atslēgas vārdi Digitālie mediji mākslas kontekstā, tehnoloăijas, digitālie mediji, informācijas 

apgūšana, www, e-pasts, tīkls, software, hardware, Web, interaktīvie 
multimediji, digitālie produkti, programmēšana 

 
ModuĜa apjoms Saistība ar citiem moduĜiem Moduli vada (docētājs, KRP): 
KRP 7 1. gads 2. semestris  Mg.sc.educ. J.Letinskis (2 KRP) 

Mg.sc.educ. I.ZnotiĦa (4 KRP) 
Dr. philol. B. Petre (1 KRP) 

Stundas 280  
[no tām 112 
kontaktstundas] 
 
ModuĜa mērėis Veidot izpratni par tehnololoăijām jauno mediju mākslas kontekstā, 

par teksta veidošanu un izmantošanu digitālajos medijos 
ModuĜa  rezultāts • Studentam ir izpratne par tehnoloăijām, kuras tiek 

izmantotas jauno mediju mākslā, 
• Students spēj raksturot tīkla darbības principus, lappuses 

veidošanas principus un struktūru, 
• Studentam ir zināšanas par web produktu izstrādes 

programmatūru un tās pielietošanas iespējām, 
• Students pārzina populārāko Web risinājumus un to 

pielietošanas iespējas, 
• Studentam ir izpratne par Web projektu plānošanu, 
• Studentam zināšanas par Web lapu publicēšanu internetā 
• Students prot veidot tekstus un pārzina to izmantošanas 

iespējas jauno mediju projektos  
Mācīšanas/mācīšanās 
formas 

Lekcijas, darbs mediju laboratorijā, semināri, patstāvīgas studijas, 
projekts, pašnovērtējums 

ModuĜa struktūra ModuĜa apguves laikā katrs students realizē projektu (tematiku 
precizē pasniedzēji kopā ar studentiem), kura kvalitatīvai izpildei ir 
nepieciešamas noteiktas zināšanas, prasmes un iemaĦas. TādēĜ 
struktūru veido savstarpēji saistītas un viena otru pārklājošas 
moduĜa daĜas 
- tehnoloăijas jauno mediju mākslas kontekstā 
- digitālo produktu uzbūve un darbības principi 
- digitālo produktu izstrādes programmatūra 
- web risinājumu un atsevišėu web komponentu izstrāde 
- programmēšanas valodas un to specifika 
- HTML(Hypertext Markup Language) programmēšanas valodas 
darbības pamatprincipi 
- digitālo produktu publicēšana internetā 
- tekstveides pamatprincipi. 
ModuĜa apguves laikā students piedalās lekcijās, visos moduĜa 
semināros, pilda moduĜa uzdevumus, strādā mediju laboratorijā. 

 
ModuĜa satura apraksts 
Tehnoloăijas jauno mediju mākslas kontekstā 
Digitālo produktu uzbūve un darbības principi 
Pasaules tīmekĜa darbības principi: 

• Savienojuma nodibināšana; 
• Savienojuma protokols; 
• Pieprasījuma apstrāde un lapas izvēle; 
• Lapas un to saturs; 
• Dinamiskās servera lapas; 
• Savienojuma beigas un ar to saistītās problēmas; 
• Domēnu sistēma 

Web lapas grafisko elementu noformēšana: 
• Teksta noformēšana; 
• Formatēšanas rīku josla; 
• Rakstzīmju izskata mainīšana; 
• Rindkopu noformēšana; 
• Stila izvēle; 
• Sarakstu veidošana; 
• Rindkopu ierāmēšana; 
• Rindkopas ietonēšana 

Web lapu grafiskie elementi: 
• Animētais gifs; 
• Bullets; 
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• Baneris; 
• Virsraksts; 
• Pogas; 
• Fons; 
• Josla; 
• Attēli. 

Hipersaišu veidošana: 
• Saites veidošana un izskats dažādiem; 
• lappuses objektiem; 
• Pilnās un relatīvās adreses; 
• Dažādu tipu saišu veidošana; 
• Saites nomaiĦa; 
• Saites atcelšana 

Web lapas satura organizēšana:  
• Tabulas izveidošana; 
• Tabulas virsraksta ievadīšana; 
• Pārveidojumi tabulās; 
• Tabulas noformēšana; 
• Šūnu noformēšana; 
• Lappuses fona izvēle; 
• Lappušu nomaiĦas veida izvēle; 
• Tēmas (šablona) izveide; 
• Rāmju veidošana 

Dažādu Web redaktoru pielietošanas iespējas Web risinājumos: 
• Microsoft FrontPage; 
• Adobe GoLive; 
• Macromedia DeamWeaver 

Grafisko redaktoru pielietošana Web projektu izstrādē: 
• CorelDraw; 
• Adobe Illustrator; 
• Adobe Photoshop; 
• Adobe ImageRedy; 
• Macromedia Fireworks; 
• Macromedia FreeHand. 

Programmēšanas valodas 
HTML (Hypertext Markup Language) – hiperteksta iezīmēšanas valoda: 

• HTML un teksta iezīmēšana; 
• HTML – dokumentu formāts; 
• HTML Formas; 
• Elements FORM; 
• Elements INPUT; 
• Citi elementi; 
• Datu pareizības kontrole; 
• Lauku un formas notikumi; 
• Formu apstrāde. 

Digitālo produktu publicēšana internetā: 
• Serveri un to veidi; 
• Hostings; 
• Web lapu publicēšana internetā 

Tekstveide 
Informācijas teksta veidošanas principi. 
 
Bibliogrāfija (galvenie avoti) 

1. Arah T. Web Type : start Here! / Tom Arah. - Cambridge : Ilex, 2004. - 192 p. : ill. - (From 
Zero to Hero in Easy Lessons).   

2. Baggerman L. Web Design that Works : secrets for Successful Web Design / Lisa Baggerman. 
- Gloucester. Mass. : Rockport, 2001. - 143 p. : ill.   

3. Бурлаков М. Corel Draw 12 в подлиннике, BHV-Санкт-Петербург 2004, 688 lpp. 
4. Бурлаков М. CorelDRAW X3 / Михаил Бурлаков. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2006 

: Типография "Наука". - XVIII, 740 с. : ил., табл. ; 24 см. - (В подлиннике) 
5. Datortīkli un interneta pakalpojumu izmantošana. V.Vēža redakcijā. - Rīga: LU, 2000. 
6. Дронов В. А. Macromedia Dreamweaver 8 : [наиболее полн. рук.] / Владимир Дронов. - 

Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2006 : Типография "Наука". - XIII, [1], 706 с. : ил., 
табл. ; 23 см. - (В подлиннике).   

7. Дронов В. Dreamweaver MX 2004 в подлиннике,  БХВ - Санкт-Петербург 2004, 736 lpp; 
8. Дунаев В. В. Питер, Самоучитель Dreamweaver MX 2004, BHV 2004. 336 lpp,; 
9. Ефремов А. А. Фотография и Photoshop : секреты мастерства / Александр Ефремов. - 

Москва [и др.] : Питер, 2006 : Правда 1906. - 190, [2] с. : цв. ил. ; 25 см.  
10. Guere H. N. WWW Corporate Identity / Hector Navarro Guere. - Barcelona : Page One, 2003. 

- 159 p. : ill.   
11. Guere H. N. WWW Hotshops / Hector Navarro Guere. - Barcelona : Page One, 2003. - 159 p. 
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: il.   
12. Heinicke E. Web Tricks and Techniques: Layout : fast Solutions for Hands-on Design / 

Elisabeth Heinicke. - Gloucester, Mass. : Rockport Publishers, 2002. - 160 p. : col. ill. ; 24 
cm.   

13. Кожемякин А. А. HTML и CSS в примерах. Создание WEB-страниц, Альтекс-А 2004, 416 
lpp. 

14. Lipton R. Information Graphics and Visual Clues : communicating Information Through 
Graphic Design / Ronnie Lipton. - Gloucester, Mass. : Rockport Publishers, 2004 

15. Лоуери Д.,Бураглиа А.С. Dreamweaver MX 2004. Смертельные трюки, КУДИЦ-ОБРАЗ 
2004; 

16. Manovičs L. Jauno mediju valoda. – Rīga, 2006  
17. Martin K. Web Colour : start Here! / Keith Martin. - Cambridge : Ilex, 2004. - 192 p. : ill.  
18. Меркулов Ю. Самоучитель Mozilla Firefox и Thunderbird / Юрий Меркулов. - Санкт-

Петербург : БХВ-Петербург, 2006. - X, 252 с. : ил.   
19. Обучение Macromedia Dreamweaver MX 2004 CD-jewel, Медиа-сервис 2000 2004; 
20. Петюшкин А. HTML. экспресс-курс, BHV - Санкт – Петербург 2004, 256 lpp 
21. Raits M. Digitālā fotogrāfija : [vienkārša ilustrēta rokasgrāmata] / Maikls Raits ; no angĜu val. 

tulk. Daina SiliĦa ; red. Jūlijs Aldersons. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. - 239 lpp. 
22. Simonovičs S. V. Datorgrafika / S. V. Simonovičs, G. A. Jevsejevs, A. G. Aleksejevs ; red. 

Irina Kulakova. - Rīga : Kamene, 2005. - 144 lpp. : zīm., sh. - Tulk. no izd.: Практическая 
информатика и Общая информатика / С. В. Симонович, Г. А. Евсеев, А. Г. Алексеев 
(1998). 

23. Токарев C. Macromedia Dreamweaver MX Самоучитель, BHV 2004, 544 lpp,; 
24. Tribe M.J. R. New media art. – Taschen 
25. WebWorks: Exploring Online Design / [Ken Coupland ... etc.]. - Massachusetts : Rockport, 

2003. - 269 p. : il.   
26. WWW lappušu veidošana, V.Vēža redakcijā. - Rīga: LU, 2000. 
27. Водески Р. Графика для Web. Библия дизайнера. - Москва: Диалектика, 1998. - 605 lpp. 

Periodiskie izdevumi: 
 Žurnāls “e-pasaule”. 
 Žurnāls “КомпьюАрт”. 

Interneta resursi. 
http://www.liis.lv/mspamati 
http://www.liis.lv/webgramata 
http://www.w3schools.com 
http://www.webteacher.org 
http://webtutoriais.com 
http://www.mcli.dist.maricopa.edu 
http://msconline.maconstate.edu 
 
Patstāvīgas studijas 
Studenti patstāvīgi turpina tēmu izpēti teorētiski, strādājot ar bibliogrāfiju un citiem avotiem, un 
praktiski, darbojoties mediju laboratorijā. Studenti sagatavo moduĜa uzdevumus pēc mācībspēku 
norādījuma. Gatavojas semināram, prezentē savus darbus un analizē, vērtē. Izstrādā moduĜa 
noslēguma projektu un prezentē to.    
 
ModuĜa procesa plāns stundās 
Kontaktstundas 112 Patstāvīgas studijas[stundas] 184 
- Lekcijas 36 Informācijas avotu apguve 62 
- Darbs mediju lab 54 Praktiska darbība 70 
- Semināri 12 Gatavošanās semināram 22 
- Projekta vadīšana 10 Projekta sagatavošana 30 
 
ModuĜa novērtējums 
Novērtējuma forma Eksāmens (ar atzīmi 10 ballu sistēmā) 
Novērtējuma rezultāts Projekts 
Vērtēšanas nosacījumi Projekts tiek prezentēts un vērtēts, ja students ir 

1) piedalījies visos moduĜa procesa posmos 
2) izpildījis visus moduĜa daĜu uzdevumus 
3) piedalījies moduĜa semināros 

Vērtēšanas kritēriji • Projektam jāatbilst izvirzītajiem nosacījumiem 
• Tehniskais risinājums 
• Dizaina risinājums 
• Novitāte 
• Pielietojamība 

* KRP sadalījums docētājiem var mainīties. To ietekmē katra studiju gada moduĜa projekts, moduĜa 
studiju procesa nepieciešamība. 
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Liepājas Universitāte 
Humanitārā fakultāte, Mākslas un dizaina katedra 

 
 

ModuĜa nosaukums KULTŪRAS TEORIJA UN FILOZOFIJA  (A4)  
 
Atslēgas vārdi           Valoda, vara, postmodernisms, populārā kultūra, ideoloăija, kultūras 

industrija, diskurss, psihoanalīze, marksisms, simbols, mīts, ētika, 
estētika 

    
ModuĜa apjoms Saistība ar citiem moduĜiem Moduli vada (docētājs, KRP): 
KRP 6 1. studiju gads 2. semestriis – 

modulis  nepieciešams, lai 
studiju sākumposmā attīstītu 
spēju kritiski analizēt kultūru 
un (vizuālo) komunikāciju 

Dr. philol I. Skulte (3 KRP),  
Mg. soc N. Kozlovs (3 KRP)  Stundas 240  

[no tām 96 
kontaktstundas] 

 
ModuĜa mērėis Sniegt pārskatu par nozīmīgākajām kultūras teorijām un 

filozofijas sistēmām; veidot izpratni par svarīgākajiem filozofijas 
terminiem un jēdzieniem; veidot prasmi kritiski domāt 

ModuĜa rezultāts  • Students pārzina kultūras teorijas pamatus 
• Students pārzina filozofijas vēstures pamatdarbus, to 

autorus un problemātiku 
• Students prot precīzi lietot kultūras teorijas 

terminoloăiju un zina terminu izcelsmi un terminu vietu 
atbilstošajā doktrīnā 

• Students spēj lietot kursā iegūtās zināšanas sabiedrības 
un kultūras kritiskai analīzei 

Mācīšanas/mācīšanās formas
  

Lekcijas, semināri, praktiskie darbi, patstāvīgās studijas, 
diskusijas, pašnovērtējums 

ModuĜa struktūra ModuĜa saturu studenti apgūst trīs moduĜa savstarpēji saistītās  
daĜās: 

1) Studenti apgūst nozīmīgāko filozofisko mācību 
problemātiku 

2) Studenti apgūst pamatzināšanas antropoloăijā un 
kultūras teorijās, kā arī iepazīstas ar šajā studiju jomā 
lietojamajām metodēm 

3) Studenti apgūst aktuālākos kultūras un sabiedrības 
apraksta modeĜus un attīsta savu terminoloăisko 
aparātu un kritisku domāšanas spēju 

Paralēli moduĜa laikā tiek veikts praktisks pētījums par studiju 
programmas specifikai un moduĜa tematikai atbilstošu tēmu, par 
kuru students iepriekš vienojas ar kursa pasniedzējiem. 
ModuĜa apguves laikā students piedalās lekcijās, diskusijās un 
visos moduĜa semināros. 

 
ModuĜa satura apraksts 
Modulis sniedz pamatzināšanas kultūras teorijā un filozofijā jauno mediju kultūras kontekstā, kā arī 
elementāras diskusijas un kritiskas analīzes iemaĦas. ModuĜa ietvaros studenti iepazīstas ar šādiem 
galvenajiem jautājumiem/tēmām: 

- Teorija un prakse: no faktiem līdz teorijai 
- Svarīgākās idejas un autori filozofijas vēsturē 
- Daba, cilvēks un sabiedrība  
- Antropoloăijas un kultūras pētniecības vēsture 
- Zīmes un nozīmes 
- Valoda un tās lietojums, diskursa jēdziens 
- Ideoloăija un vara 
- Populārā kultūra un subkultūras 
- Personība un identitāte 
- Postmodernā kultūra 

Apgūstot lekciju un semināru materiālu, students mācās analizēt un diskutēt par sabiedrības un 
kultūras vēsturi un šodienas aktuālākajām problēmām 
Projekta izstrāde, patstāvīga pētījuma īstenošana un prezentēšana Ĝauj padziĜināt apgūtās zināšanas, 
pielietojot tās praksē, kā arī pilnveidot savas kritiskas domāšanas iemaĦas. 
Bibliogrāfija (galvenie avoti) 
Bodrijārs Ž. Simulakri un simulācija. – Rīga: Omnia Mea, 2000. 
Bell D. An Introdaction to Cybercultures. – London, New York, Routledge, 2001  
Fuko M. Uzraudzīt un sodīt. – Rīga: Omnia Mea, 2001. 
Gīrcs K. Kultūru interpretācija. – Rīga: Izdevniecība AGB, 1998 
Harris  M. Theories of Culture in Postmodern Times. – Lahman, New York, Alta Mira Press, 1998 
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Kasīrers, E. Apcerējums par cilvēku. – Riga: Intelekts, 1997 
Lull J. Media, Communication, Culture. – polity Press, 1995 
Manovich  L. The Language of New Media. - Cambridge, Massachusets, London: MIT Press, 2001 
Megi B. Filozofijas vēsture. – Rīga, 2000 
Mūsdienu politiskā filosofija. (red. - Kiss, J.). – – Rīga: Zvaigzne ABC, 1998 
Schweder R.A., Levine, R.A. Culture Theory. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003 
Semane T. Gudrību meklējot. – Rīga, 2000 
Storey Cultural Theory and Popular Culture: A Reader. 3rd. ed.. – Georgoa: University of Georgia 
Press, 2006 
Velšs, V. Estētikas robežceĜi. - Rīga: Laikmetīgās mākslas centrs, 2005 u.c. 
 
CTheory.// www.ctheory.net 
Culture Machine.// www.culturemachine.tees.ac.uk 
 
Patstāvīgas studijas 
Studenti iepazīstas ar moduĜa studiju procesā norādītajiem avotiem un bibliogrāfiju. Atlasa 
nepieciešamos tekstus, idejas, citātus. Veic nelielus teorētiskus pētījumus par moduĜa tēmām, 
sagatavojas diskusijām. Pilda visus nepieciešamos darbus semināram. Veic praktisku pētījumu par ar 
mācībspēkiem saskaĦotām tēmām un prezentē to.     
 
ModuĜa procesa plāns stundās 
Kontaktstundas 96 Patstāvīgas studijas[stundas] 144 
- Lekcijas 56 - Informācijas avotu apguve 80 
- Semināri 20 - Praktiski pētījumi 20 
- Projekta vadīšana 20 - Gatavošanās semināram 24 
  - Projekta sagatavošana 20 
 
ModuĜa novērtējums 
Novērtējuma forma Eksāmens (ar atzīmi 10 ballu sistēmā) 
Novērtējuma rezultāts Praktisks pētījuma projekts 
Vērtēšanas nosacījumi Pētījuma projekts tiek prezentēts un vērtēts, ja students ir 

1) piedalījies visos moduĜa procesa posmos,  
2) izpildījis visus moduĜa uzdevumus 
3) piedalījies moduĜa seminārā 
4) iesniedzis semināra referāta tekstu [ ne mazāk kā 6000 
iespiedzīmes] 

Vērtēšanas kritēriji 1) Projekta struktūras un secinājumu atbilstība 
izvirzītajiem mērėiem un uzdevumiem 

2) Kultūras teorijas un filozofijas jēdzienu un 
terminoloăijas pārzināšana un pielietošana 

3) Teoriju izmantojuma precizitāte 
4) Oriăinalitāte 

 
* KRP sadalījums docētājiem var mainīties. To ietekmē katra studiju gada moduĜa projekts, moduĜa 
studiju procesa nepieciešamība. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 118 

Liepājas Universitāte 
Humanitārā fakultāte, Mākslas un dizaina katedra 

 
ModuĜa nosaukums DIZAINS, DIZAINA METODES UN VIZUALIZĀCIJA (A5) 
 
Atslēgas vārdi dizains, dizaina vēsture, stils, metode, dizainers, zīmēšana, modelēšana, 

materiāli, koncepti, tehnoloăija, funkcija, konteksts, prezentācija 
 
ModuĜa apjoms Saistība ar citiem moduĜiem Moduli vada (docētājs, KRP): 
KRP 7 2. gads 3. semestris Prof. Mg.art A. KĜaviĦš (4 KRP),  

Mg. sc.edu  I.Magazeina (1 KRP),  
Mg.art Dz.VīriĦa (2 KRP) 

Stundas 280  
[no tām 112 
kontaktstundas] 
 
ModuĜa mērėis Sniegt ievirzi dizaina vēsturē un stilu mācībā; attīstīt studenta 

spējas apgūt dizaina pamatprincipus, metodes un vizualizācijas 
prasmes radošā procesā  

ModuĜa apmācības rezultāts ModuĜa apguves noslēgumā studentam ir jāspēj 
1) orientēties galvenajos dizaina vēstures aspektos,  
2) izskaidrot dizainera lomu un dizaina projekta struktūru, 
3) lietot pētījuma metodes dizaina problēmu risināšanā; 
4) radoši darboties dizaina ideju izstrādē un analizēt, kritiski 

vērtēt dizaina problēmu risinājumus; 
5) vizualizēt un prezentēt dizaina idejas, pielietojot dažādas 

vizualizācijas tehnikas un metodes, arī 2D un/vai 3D, 
analogās un digitālās sistēmas    

6) izmantot Word, elektronisko komunikāciju un informācijas 
apguves sistēmas 

Mācīšanas/mācīšanās 
formas 

Lekcijas, darbs mediju laboratorijā un darbnīcās, semināri, 
patstāvīgas studijas, mākslas projekts, diskusijas, pašnovērtējums   

ModuĜa struktūra ModuĜa apguves laikā katrs students realizē projektu „no dizaina 
idejas līdz prezentācijai” (tematiku precizē pasniedzēji kopā ar 
studentiem). ModuĜa struktūru veido vairākas savstarpēji saistītas 
un viena otru pārklājošas moduĜa daĜas (katrai teorētiskais un 
praktiskais aspekts):  
- dizaina vēsture 
- mūsdienu dizaina tendences [jauno mediju konteksts] 
- dizaina metodes  
- dizaina projekta izstrāde, vizualizācija un prezentācija   
ModuĜa apguves laikā students piedalās lekcijās un darbnīcās, 
strādā mediju laboratorijā, prezentē savu ideju un projekta 
izstrādes procesu moduĜa semināros, sagatavo dizaina projektu un 
prezentē to. 

 
ModuĜa satura apraksts 

ModuĜa saturs aptver sekojošo:  
- Ievads dizaina vēsturē (nozīmīgi dizaina attīstības posmi un personības),  
- Stili (raksturīgākie vēsturiskie stili, attīstība 20. gadsimtā, jaunās tendences)  
- Dizaina elementu strukturēšanas pamatprincipi [formveidošana, dizaina objekts] atbilstoši 

idejai, funkcijai, dizaina objekts un konteksts 
- funkcija un estētika (mūsdienu paraugu analīze),  
- dizaina metožu praktiskie un teorētiskie aspekti un dizaina radīšanas process (ideja, funkcija, 

materiāls, ekonomija, skices, zīmēšana, eksperimentēšana u.c.) 
- teksts dizainā, burtu mācība 
- projekts 

Modulis attīsta studenta vizualizēšanas un komunikācijas prasmes, t. i.: 
• pētījuma metodes 
• problēmrisināšanu 
• vizualizācijas un prezentācijas metodes 
• 2D zīmēšanas medijus 
• 3D pamata vizualizēšanas un modelēšanas procesus, digitālos un analogos; digitālo 

fotogrāfiju  
Tā kā moduĜa galveno apjomu veido projekta sagatavošana (konkrēts dizaina piedāvājums) [projekta 
balstīta apmācība] - students daudz strādā darbnīcās un mediju laboratorijā. ModuĜa saturs dabiski 
integrējas kopējā radošā procesā un atkarībā no studenta izvēles var papildināties ar jauniem 
aspektiem un problēmsituācijām.   
Bibliogrāfija (galvenie avoti) 

1. Ambrose G., Harris P. The Visual Dictionary of Graphic Design. - Ava Publishing, 2006 
2. DE BONO, E. Serious Creativity. – HarperCollins, 1992 
3. Bowers J. Introduction to Two-dimensional Design: Understanding Form and Function - John 
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Wiley & Sons Inc., 1999 
4. Fiell C., Fiell P. Graphic Design Now. -  Taschen, 2005 
5. McNaughton P. Prspective and other optical illusions. – Wooden Books, 2007 
6. Newark Q. What Is Graphic Design? (Graphic Design for the Real World). – RotoVision, 2002 
7. Simblet S. The Drawing Book: an innovative, practical approach to drawing the world around 

you. – London, New York, Melbourne, Munich, Delhi, ling Kindersly Book, 2005 
8. Žurnāls “Dizaina studija”. – Rīga, Neputns u.c. 
 
9. http://www.designmuseum.org/  (Dizaina muzejs Londonā un dizaina biblioteka) 
10. http://www.design.nl/ (Aktuāli raksti par dizainu, Nīderlande) 
11. http://design.alltop.com/ (Dizaina ziĦas) 
12. http://www.designobserver.com/ (Raksti, dizaina apskats) 
13. http://www.designaddict.com/ (Dizaina ziĦas)  
14. http://www.bauhaus.de/english/ (Bauhaus muzejs) u.c. 

 
Patstāvīgas studijas 
Studenti pēta moduĜa tēmas, izmantojot norādītos avotus un bibliogrāfiju, pēta dizaina paraugus, 
apmeklē dizaina izstādes, skates un salonus, lai iepazītos ar dizaina projektiem un produktiem. 
Eksperimentē ar dizaina idejām, izmantojot modulī piedāvāto metodoloăiju. Veic moduĜu uzdevumus 
un izvērtē tos.  
Sagatavo saskaĦotās tēmas uz semināru, prezentē un diskutē par tām.                                                          
Patstāvīgi īsteno dizaina projektu un sagatavo tā publisku prezentāciju.  
 
ModuĜa apmācības plāns 
Kontaktstundas 112 Patstāvīgas studijas[stundas] 168 
- Lekcijas 28 Informācijas avotu apguve 40 
- Darbnīcas 48 Praktiska darbība 68 
- Mediju lab 20 Gatavošanās semināram 20 
- Seminārs 8 Projekta sagatavošana 50 
- Projekta vadīšana 8   
 
ModuĜa novērtējums 
Novērtējuma forma Eksāmens (ar atzīmi 10 ballu sistēmā) 
Novērtējuma rezultāts Projekts (dizaina objekta piedāvājums)  
Vērtēšanas nosacījumi Projekts tiek prezentēts un vērtēts, ja students ir 

1) izpildījis visus moduĜa daĜu uzdevumus 
2) piedalījies visos semināros un izdiskutējis savu 

piedāvāto dizaina ideju 
Vērtēšanas kritēriji 1) Projekta rezultāta atbisltība izvirzītajam mērėim un 

uzdevumiem 
2) Dizaina un vizualizācijas metožu pārzināšana un 

prasme tās praktiski pielietot radošā procesā  
3) Dizaina idejas orăinalitāte  
4) Prezentācijas kvalitāte 

 
* KRP sadalījums docētājiem var mainīties. To ietekmē katra studiju gada moduĜa projekts, moduĜa 
studiju procesa nepieciešamība. 
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Liepājas Universitāte 
Humanitārā fakultāte, Mākslas un dizaina katedra 

 
ModuĜa nosaukums MEDIJU TEORIJA (A6) 
 
Atslēgas vārdi Masu mediji, jaunie mediji, tehnoloăijas, kods, saturs, vēstījums, formāts, 

auditorija, komunikācija 
 
ModuĜa apjoms Saistība ar citiem moduĜiem Moduli vada (docētājs, KRP): 
KRP 6 2. studiju gads 3. semestris - 

padziĜināta ar specialitāti 
saistīto teoriju apguve 

Mg. soc N. Kozlovs (2 KRP),  
Dr. philol I. Skulte (2 KRP),  
Mg. art R. Šmite (2 KRP) 

Stundas 240  
[no tām 96 
kontaktstundas] 
 
ModuĜa mērėis ModuĜa pamatmērėis ir nodrošināt studentiem nepieciešamo 

teorētisko bāzi praktisku pētījumu un analīzes veikšanai.  
ModuĜa mērėis ir sniegt ieskatu mūsdienu masu komunikācijas 
pamatproblēmu teorētiskajās risinājuma iespējās.  

ModuĜa  rezultāts • Studenti ir iepazinušies ar mediju komunikācijas 
teorētiskajiem aspektiem un aktuālākajiem jautājumiem 
mediju komunikācijā. 

• Apguvuši mediju teorijas pamatmodeĜus kā masu 
komunikācijas problēmu analīzes shēmas; 

• Studenti prot analizēt publiskās sfēras transformāciju un 
mediju vietu tajā. 

• Studenti prot lietot vizuālās komunikācijas teorijas atziĦas 
savos pētījumos un analīzē.  

Mācīšanas/mācīšanās 
formas 

Lekcijas, semināri, praktiskie darbi,  patstāvīgās studijas, diskusijas, 
pašnovērtējums 

ModuĜa struktūra ModuĜa struktūru veido četras pamatdaĜas: 
1) Mediju vēsture un to ietekme uz sabiedrību un kultūru 
2) Mediju satura veidošana un medijs kā uzĦēmums 
3) Mainīgā mediju vide Latvijā 
4) Vizuālā komunikācija un jaunie mediji 
Paralēli moduĜa laikā tiek veikts praktisks pētījums par studiju 
programmas specifikai un moduĜa tematikai atbilstošu tēmu, par 
kuru students iepriekš vienojas ar kursa pasniedzējiem. 
ModuĜa apguves laikā students piedalās lekcijās, diskusijās un visos 
modula semināros. 

 
ModuĜa satura apraksts 
ModuĜa saturs paredz padziĜinātu mediju komunikācijas teorētisko aspektu, jēdzienu, modeĜu, 
atsevišėu teoriju un tradīciju apguvi, īpaši pievēršoties mūsdienās aktuālāko problēmu teorētiskam 
aplūkojumam un jaunāko teoriju un attīstības virzienu komunikācijas teorijās studijām. Īsi apgūta tiks 
arī šo teoriju vēsture. 
 
ModuĜa ietvaros studenti apgūst šādas galvenās tēmas:  
- Mediju teoriju pamatjēdzieni, vēsture un aktuālākās problēmas.  
- Mediju ietekme uz kultūru un sabiedrību. 
- Sabiedrības transformācijas procesi un informācijas sabiedrība 
- Tehnoloăiju attīstība un masu komunikācija 
- Mediju vieta mainīgajā pasaulē: politika, ekonomika, kultūra un mediji. 
- Mediji un ekonomika 
- Mediji un to saturs 
- Mediju darba organizācijas galvenās problēmas 
- Jaunie mediji un interneta komunikācija, interaktīvā komunikācija 
- Vizuālā komunikācija un tās loma mediju komunikācijā mūsdienās 
 
Bibliogrāfija (galvenie avoti) 

1. Altschull J.H. Agents of Power: The media and Public Policy.2nded.. - NewYork: Lomgman 
Publishers, 1995 

2. Atton C. Alternative Media. - London, Sage Publications Ltd., 2001 
3. Baltic Media in Transition. Compiled by Peeter Vihalemm. -Tartu University Press 2002. 
4. Culture in the Communication Age. ed. J. Lull. -  London: Routledge, 2001 
5. Devereux  E. Understanding the Media. - London:Sage Publications Ltd, 2003 
6. Cottle S. Media Organization and Production. – London: Sage Publications Ltd., 2003 
7. Dobkin  B.A., Pace R.C. Communication in a Changing World. – N.Y., McGrawHill, 2003  
8. Doyle G. Understanding Media Economics. – London, Sage Publications Ltd., 2002 
9. Harris  R.J. A Cognitive Psychology of Mass Communication. – London, Lawrence Erlbaum 

Assiciates, 1999 
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10. Hiebert  R.E., & Gibbons  S.J.  Exploring Mass Media for a Changing World. Mahwah, N.J. 
Lawrence Erlbaum Associates, 2000 

11. Informācijas vide Latvijā: 21.gs. sākums. (red. I.Brikše). – Rīga:Zinātne, 2006 
12. Joseph R. Dominick Dynamics of Mass Communication: Media in the Digital Age, 7/e – N.Y. 

McGrawHill, 2002 
13. Livingston S.Young People and New Media.Childhood and the Changing Media Environment. – 

London:Sage Publications Ltd., 2002 
14. Lowery S.A., DeFleur  M.L. Milestones inMass Communication Research:Media Effects. 3rded. 

– New York, Longman Publishers, 1995  
15. Manovich  L. The Language of New Media. - Cambridge, Massachusets, London: MIT Press, 

2001 
16. McLuhan M, Powers  B.R. The Global Village. Transformations in World Life and Media in 21st 

Century. - New York, 1989 
17. McQuail  D, Windhal  S. Communication models for study of mass communications. 2nd.ed. – 

London, New York, Longman, 1993 
18. Pavlik  J. McIntosh  S. Converging Media: An Introduction to Mass Communication. – N.Y. : 

Allyn & Bacon/Longman, 2004 
19. Shoemaker  P.J., & Reese  S.D. Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media 

Content 2nd ed. N.Y.: Longman, 1996. 
20. Stevenson  N. Understanding Media Cultures:Social Theory and Mass Communication. 2nd.ed. 

- London, Sage Publications Ltd., 2002  
21. Kawamoto K. Media and Society in the Digital Age. - N.Y.:Allyn& Bacon, 2003 
22. Tampere K. Public Relations in a Transition So 1989-2002. - Tartu University Press, 2003 
23. Winston B. Media Technology and Society. – London, New York, Routledge, 1998 

 
 
Interneta resursi patstāvīgam izmantojumam: 
 HYPERLINK http://www.flash.net/~pieper/resources.html 
http://www.flash.net/~pieper/resources.html 
 HYPERLINK http://www.aber.ac.uk/media/Functions/mcs.html 
http://www.aber.ac.uk/media/Functions/mcs.html 
 HYPERLINK http://www.geneseo.edu/~bicket/panop/home.htm 
http://www.geneseo.edu/~bicket/panop/home.htm 
 
Patstāvīgas studijas 
Studenti pēta moduĜa tēmas, izmantojot norādītos avotus un bibliogrāfiju, apkopo informāciju, 
analizē, secina, veido savu viedokli, raksta esejas vai citus rakstu darbus. Izpilda visus moduĜa 
uzdevumus un izvērtē. Sagatavo ar mācībspēkiem saskaĦotās tēmas, prezentē tās semināros un 
diskutē.   
Patstāvīgi uz mediju teorijas bāzes izstrādā projektu, īsteno un sagatavo to publiskai prezentācijai. 
 
ModuĜa apmācības plāns 
Kontaktstundas 96 Patstāvīgas studijas[stundas] 144 
- Lekcijas 56 Informācijas avotu apguve 80 
- Darbnīcas  Praktiska darbība 20 
- Semināri 20 Gatavošanās semināram 24 
- Projekta vadīšana 20 Projekta sagatavošana 20 
    
 
ModuĜa novērtējums 
Novērtējuma forma Eksāmens (ar atzīmi 10 ballu sistēmā) 
Novērtējuma rezultāts Praktisks pētījuma projekts 
Vērtēšanas nosacījumi Pētījuma projekts tiek prezentēts un vērtēts, ja students ir 

1) izpildījis visus moduĜa uzdevumus 
2) piedalījies visos semināros 
3) iesniedzis semināra referāta tekstu [ ne mazāk kā 6000 
iespiedzīmes] 

Vērtēšanas kritēriji 1) Projekta struktūras un secinājumu atbilstība 
izvirzītajiem mērėiem un uzdevumiem 

2) Komunikācijas teorijas jēdzienu un terminoloăijas 
pārzināšana un pielietošana 

3) Teoriju izmantojuma precizitāte 
4) Oriăinalitāte 

 
 
* KRP sadalījums docētājiem var mainīties. To ietekmē katra studiju gada moduĜa projekts, moduĜa 
studiju procesa nepieciešamība. 
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Liepājas Universitāte 
Humanitārā fakultāte, Mākslas un dizaina katedra 

 
ModuĜa nosaukums SKAĥU MĀKSLA UN SKAĥA JAUNAJIEM MEDIJIEM (A7) 
 
Atslēgas vārdi skaĦa, elektroniskā mūzika, skaĦu instalācijas, skaĦa jauno mediju kontekstā, 

mūzikas vēstures atsevišėi aspekti, digitāla skaĦa, skaĦas apstrāde, mūsdienu 
apskaĦošanas tendences, skaĦa internetā, skaĦa un attēls 

 
ModuĜa apjoms Saistība ar citiem moduĜiem Moduli vada (docētājs, KRP): 
KRP 6 2. studiju gads 4. semestris Mg. art D. Bluėe (2 KRP),  

Mg. art R.Kronlaks (4 KRP) Stundas 240 
[no tām 96 
kontaktstundas] 
 
ModuĜa mērėis Sniegt izpratni par skaĦu, elektroniskās mūzikas pamatprincipiem, 

digitālas skaĦas apstrādi, attīstīt nepieciešamās prasmes skaĦas 
izmantošanai jauno mediju kontekstā, sniegt ieskatu elektroniskās 
un eksperimentālās mūzikas vēsturē. 

ModuĜa  rezultāts • Studentam ir izpratne par elektroniskās un 
eksperimentālās mūzikas vēsturi, skaĦu mākslu 20. 
gadsimtā.  

• Students prot pielietot jaunās tehnoloăijas skaĦas 
producēšanā, pielietot šīs zināšanas un prasmes mediju 
mākslā.  

Mācīšanas/mācīšanās 
formas 

Lekcijas, apmācība mediju laboratorijā, semināri, patstāvīgas 
studijas, literatūras un citu informācijas avotu apguve, mākslas 
projekts, diskusijas, pašnovērtējums. 

ModuĜa struktūra ModuĜa struktūru veido savstarpēji saistītas un viena otru 
pārklājošas moduĜa daĜas (katrai ir svarīgs gan teorētiskais, gan 
praktiskais aspekts):  

- mūzikas vēsture un skaĦu māksla 20. gadsimtā 
- skaĦas dizains 

Kontaktstundu laikā atvēlēts laiks teorētiski apgūto zināšanu 
pielietošanai praksē mediju laboratorijā, kā arī semināriem par 
patstāvīgi apgūto literatūru. ModuĜa apguves laikā katrs students 
realizē mākslas projektu, kura rezultāts uzrāda spēju realizēt 
māksliniecisku ideju, izmantojot pamatprasmes skaĦas apstrādes 
metodēs, zināšanas par mūziku, laikmetīgām skaĦu instalācijām. 
Praktiskā darba rezultāti nodarbību laikā tiek prezentēti, pamatoti 
un analizēti grupā.  

 
ModuĜa satura apraksts 
ModuĜa ietvaros tiek apgūtas sekojošas tēmas: 
- Ieskats elektroniskās un eksperimentālās mūzikas vēsturē, kas sniedz priekšstatu par skaĦu mākslas 
tendencēm 20. gadsimtā – nozīmīgākajām personībām, atklājumiem, eksperimentiem, festivāliem u.c. 
(Teorētiskais saturs bagātināts ar vizuāliem un audio piemēriem.) 
▫ 1950 – 1960: Mortons Feldmans, Ērls Brauns, Kristians Volfs, Džons Keidžs u. c.  
▫ Redzēšana-dzirdēšana: FLUXUS  
▫  SkaĦas fenomens un pieeja: fizika, aksustika, informācija, antropoloăija, kultūra SkaĦas veidošana 
un organizēšana. SkaĦu ierakstu veikšana. Ierakstu tehnoloăijas. Darbs skaĦu studijā. SkaĦas 
sintēze.  
▫ Ieskats elektroniskās mūzikas vēsturē. 
▫ Kompozīcijas stratēăijas elektroniskajā mūzikā. Elektroniskās sistēmas. Xenakis: stokhastiskā 
mūzika, Xenakis: UPIC, Fillips pavillion, Varese, Xenakis G.M.Koenig, spektrālā mūzika K. 
Stockhauzens Ircam – Jonathan Harvey Mortuos Plango Vivos Voco Tristan Murail L’esprit des dunes 
▫ 1960 -1970: Roberts Ešlijs, Kornelius Kardjū, Toshi Ichiyanagi, Scratch Orchestra u.c. 
▫ Akustiskā māksla: skaĦu instalācijas, skaĦas telpiskums, skaĦas interaktivitāte. 
- SkaĦas projicēšana uz tēla. 
- SkaĦu filmas, skaĦu ainavas, skaĦu performances. 
- SkaĦa televīzijā, video mākslā. 
- SkaĦu un elektroniskās mūzikas pamatprincipi [paraugi, eksperimenti]. 
- Digitālas skaĦas apstrāde, skaĦas izmantošana jauno mediju kontekstā. 
- ApskaĦošanas iespējas, audio programmēšanas pamati.  
▫ Programmas: 
MAX/MSP/Jitter  
Logic Pro 
Bias Peak 
Celemony melodyne 
Waves plug-in sistema 
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Projekta ietvaros liela uzmanība tiek pievērsta skaĦas dizainam un skaĦas apstrādei. 
Bibliogrāfija (galvenie avoti) 

1. Dambis P.  20. gadsimta mūzikas vēsture: ceĜi un krustceĜi. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2003. 
262, [2] lpp.  

2. Dzenītis A. Mūzika un tehnoloăijas. Kā definēt kopumu? Saruna par digitālo vidi mākslā un 
mūzikā/Mūzikas saule Nr. 3 (23), 06/07 2004 

3. Graber G. Tontechnik und interdisziplinäres Sinnen: eine grundlegende Fragestellung/. - 
Frankfurt am Main: Lang, 2000 

4. Hillsboro Scott J. Audio in the 21st century. - OR: Intel Press, 2004.  
5. Holmes Th. Electronic and Experimental Music (Media and Popularculture). - Routledge,an 

imprint of Taylor & Francis Books Ltd, 2003 
6. Kahn D. Noise. Water. Meat. A History of Sound in the Arts. – The MIT Press, Cambridge, 

Massachusetts, london, 2001 
7. Nyman M.  Experimental Music: Cage and Beyond (Music in the Twentieth Century). – 

Cambridge University Press, 1999 
8. Stockhausen K. Vier Kriterien der Elektronischen Musik. -

http://www.elektropolis.de/ssb_story_stockhausen.htm 
9. White P. Basic digital recording. - London : Sanctuary Publ., cop. 2000 
10. Роберт Х. Энциклопедия High-End Audio. - Москва: Арт-Аудио, 2000 
11. Christoph Cox, Daniel Warner, Audio Culture: Readings in Modern Music, 

Continuum International Publishing Group (August 30, 2004), ISBN-10: 
0826416152 

12. Barry Blesser, Linda-Ruth Salter, Spaces Speak, Are You Listening?: Experiencing Aural 
Architecture, The MIT Press (December 1, 2006), ISBN-10: 0262026058 

13. Ohm: The Early Gurus of Electronic Music Special Edition 3CD + DVD, Ellipsis 
Arts, ASIN: B000BDGVX6 

14. Jenny, H. Cymatics: A Study of Wave Phenomena and Vibration (Epping, NH 
 
15. www.wikipedia.org vispārējā enciklopēdija 
16. http://iem.at/ - Institut für Elektronische Musik und Akustik 
17. http://www.memi.de/  - Magazin für Elektronische Musik im Internet 
18. http://www.zem.de/index.html - Zentrum für elektronische Musik e.V. in Freiburg  
19. http://www.phinnweb.org/history/ - the history of electronic music 
20. http://www.furious.com/perfect/ohm/index.html - The Early Gurus of Electronic Music 
21. http://sonhors.free.fr/ - (French) History of electronic music 

 
Patstāvīgas studijas 
ModuĜa tēmu ietvaros studenti veic patstāvīgus teorētiskus un praktiskus pētījumus, izmanto 
grāmatas un citus avotus. Sagatavo savus mazo pētījumu rezultātus (moduĜa uzdevumus) 
prezentācijai un diskusijām. Patstāvīgi eksperimentē ar skaĦu attiecīgā laboratorijā. Veic skaĦu 
apstrādi. Rada skaĦu darbus. Sagatavo praktiskos moduĜa uzdevumus. Sagatavo semināram 
saskaĦotas tēmas. Izstrādā un īsteno skaĦu projektu. Organizē  publisku prezentāciju.   
 
ModuĜa apmācības plāns 
Kontaktstundas 96 Patstāvīgas studijas[stundas] 144 
- Lekcijas 42 Informācijas avotu apguve 40 
- Mediju lab 30 Praktiska darbība 28 
- Semināri 8 Gatavošanās semināram 36 
- Projekta vadīšana 16 Projekta sagatavošana 40 
    
 
ModuĜa novērtējums 
Novērtējuma forma Eksāmens (ar atzīmi 10 ballu sistēmā) 
Novērtējuma rezultāts Mākslas projekts 
Vērtēšanas nosacījumi Mākslas projekts tiek prezentēts un vērtēts, ja students ir: 

1) izpildījis visus moduĜa daĜu uzdevumus; 
2) piedalījies visos semināros; 
3) iesniedzis semināra referāta tekstu atbilstošu 

izvirzītajām prasībām. 
Vērtēšanas kritēriji 1) Mākslas projekta rezultāta atbilstība izvirzītajam 

mērėim un uzdevumiem; 
2) SkaĦas apstrādes pamatprincipu pārzināšana un 

prasme to praktiski pielietot radošā procesā; 
3) Prezentācijas kvalitāte; 
4) Māksliniecisko ideju oriăinalitāte. 

* KRP sadalījums docētājiem var mainīties. To ietekmē katra studiju gada moduĜa projekts, moduĜa 
studiju procesa nepieciešamība. 
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Liepājas Universitāte 

Humanitārā fakultāte, Mākslas un dizaina katedra 
 
ModuĜa nosaukums JAUNO MEDIJU VALODA  (A 8) 
 
Atslēgas vārdi Jaunie mediji, jauno mediju teorija, jauno mediju arhitektūra, digitālo mediju 

māksla 
 
ModuĜa apjoms Saistība ar citiem moduĜiem Moduli vada (docētājs, KRP): 
KRP 8 2. studiju gads 4 semestris Mg. art R. Šmits (4 KRP),  

Mg. art R. Šmite (4 KRP) Stundas 320  
[no tām 128 
kontaktstundas] 

 
ModuĜa mērėis Galvenais mērėis – iepazīstināt ar jaunajiem medijiem, to specifisko vidi 

un izteiksmes līdzekĜiem, kā arī iemācīt izprast jauno mediju īpašības, 
elementus un kontekstu.  
Pakārtoti – iepazīstoties ar aktuālākajām jauno mediju idejām, teoriju 
un mākslu, jāiegūst prasme analizēt un izvērtēt jauno tehnoloăiju 
ietekmi uz mūsdienu mākslas un kultūras procesiem. 
Praktiski – jāiegūst iemaĦas jauno mediju mākslas darbu veidošanā 
dažādos digitālajos medijos un internetā. 

ModuĜa  rezultāts • Apgūta jauno mediju valoda un pamatprincipi, mediju teorijas 
pamati un mediju mākslas vēsture. 

• Iegūta prasme analizēt jauno mediju mākslu, tās izteiksmes 
līdzekĜus, formas un elementus, arhitektūru. 

• Praktiski iegūtas iemaĦas jauno mediju mākslas darbu 
veidošanā dažādos digitālajos medijos (CD, DVD) un internetā. 

Mācīšanas/mācīšanās 
formas 

Lekcijas, darbs mediju laboratorijā, procesa dokumentēšana, semināri, 
patstāvīgas studijas, projekts, diskusijas, pašnovērtējums 

ModuĜa struktūra ModuĜa apguves laikā katrs students realizē projektu (tematiku precizē 
pasniedzēji kopā ar studentiem), kura kvalitatīvai izpildei ir 
nepieciešamas noteiktas zināšanas, prasmes un iemaĦas. TādēĜ 
struktūru veido divas savstarpēji saistītas un viena otru pārklājošas 
moduĜa daĜas (katrai teorētiskais un praktiskais aspekts):  
1. Jauno mediju valoda (ar dominējošo teorētisko aspektu: jauno 
mediju vēsture un teorija; praktiskie darbi:  jauno mediju elementu un 
formu veidošana); 
2. Jauno mediju māksla (ar dominējošo praktisko aspektu: digitālo 
mediju mākslas vēsture, praktiskie darbi: mākslas darba veidošana 
jaunajos medijos) 
ModuĜa apguves laikā students piedalās lekcijās, visos moduĜa 
semināros, strādā mediju laboratorijā, sagatavo un prezentē projektu.   

 
ModuĜa satura apraksts 
ModuĜa "Jauno mediju valoda" saturu veido sekojošas tēmas/jautājumi: 
- Kultūras interfeisu valoda  
- Jauno mediju vide un izteiksmes līdzekĜi, formas, operācijas, analīze  
- Galvenie jauno mediju elementi, īpašības un konteksti.  
> interaktivitāte, interaktivitātes arheoloăija, naratīvs  
> multidisciplinaritāte un starpdisciplinaritāte,  
> komunikācija,  
> dalība, sadarbība, tīkls 
> laikā balstīts process, 
> modularitāte,  
> hipertekstualitāte u.c. 
- Jauno mediju teorija, aktuālās jauno mediju idejas (mediju aktīvisms, subkultūras, tīkla kultūras, 
globālās mākslinieciskās prakses u.c.)  
- Mediju mākslas vēsture,  
- Jauno tehnoloăiju ietekme uz mūsdienu mākslas un kultūras procesiem.  
Praktiskajās nodarbībās studenti apgūst iemaĦas jauno mediju mākslas darbu veidošanā dažādos 
digitālajos medijos un internetā. Tieši praktiskajam, radošajam procesam reālā jauno mediju vidē un 
projekta izstrādei tiek pievērsta moduĜa laikā liela uzmanība.  
Bibliogrāfija (galvenie avoti) 
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1. Manovičs ě. Jauno mediju valoda. - Rīga: RIXC, 2006 
2. Šmite R. Jauno mediju kultūra. (Maăistra darbs). - Rīga: LMA Eksternāta maăistratūra, 2000, 

Tīkla vietne: http://re-lab.lv/lekcijas/ 
3. Garrand T.Writing for Multimedia and the Web. - Focal Press, 2001 
4. Wardrip-Fruin N., Nick Montfort, edit. The New Media Reader. - Cambridge, London: The MIT 

Press, 2003 
5. McLuhan M. Understanding Media, The extensions of Man. - Corte Madera: Gingko Press, 2003 
6. Paul Ch. Digital Art. - London: Thames & Hudson Ltd, 2003 
7. Shulgin A. Art, Power and Communication. Tīkla vietne: nettime.org. 

(http://www.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-9610/msg00036.html) 
8. Sterling B. A Brief History of the Internet. Tīkla vietne: nettime.org, 

(http://www.nettime.org/desk-mirror/zkp/history.txt)  
9. BolterD.J., Grusin R. Remediation. Understranding new Media. - Cambridge, Massachusetts, 

London, The MIT Press, 2000 
10. Cyberspace, cyberbody, cyberpunk. Cultures of Technological Embodiment ed. By Featherstone 

M., Burrows R. – London, Thousand Oaks, New Delhi, SAGE Publications, 1995  u.c. 
 
Patstāvīgas studijas 
Studenti patstāvīgi pēta moduĜa tēmas. Iepazīstas ar dotajiem avotiem un paši meklē interneta vidē jauno 
mediju mākslas darbus, projektus, diskusijas. Sagatavo jautājumus diskusijām un tēmas prezentācijām. 
Izpilda teorētiskos un praktiskos moduĜu uzdevumus. Meklē idejas, attīsta un īsteno mediju laboratorijā. 
Sagatavo saskaĦotas tēmas semināram. Izstrādā un īsteno moduĜa noslēguma projektu atbilstoši jauno 
mediju mākslas jomai.   
 
ModuĜa apmācības plāns 
Kontaktstundas 128 Patstāvīgas studijas[stundas] 192 
- Lekcijas 32 Informācijas avotu apguve 44 
- Mediju lab 76 Praktiska darbība 56 
- Semināri 10 Gatavošanās semināram 24 
- Projekta vadīšana 10 Projekta sagatavošana 68 
    
 
ModuĜa novērtējums 
Novērtējuma forma Eksāmens (ar atzīmi 10 ballu sistēmā) 
Novērtējuma rezultāts Jauno mediju mākslas rojekts (publiski pieejams) 
Vērtēšanas nosacījumi Mākslas projekts tiek prezentēts un vērtēts, ja students ir 

1) izpildījis visus moduĜa daĜu uzdevumus 
2) aktīvi piedalījies visos semināros  

Vērtēšanas kritēriji 1) Mākslas projekta procesa un rezultāta atbilstība 
izvirzītajam mērėim un uzdevumiem 

2) Izpratne par jauno mediju mākslas valodu, spēja 
darboties jauno mediju mākslas vidē. 

3) Ideju orăinalitāte  
4) Prezentācijas kvalitāte 

 
* KRP sadalījums docētājiem var mainīties. To ietekmē katra studiju gada moduĜa projekts, moduĜa 
studiju procesa nepieciešamība. 
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Liepājas Universitāte 
Humanitārā fakultāte, Mākslas un dizaina katedra 

 
ModuĜa nosaukums MĀKSLAS UN DIZAINA PĒTĪJUMA METODOLOĂIJA (A8) 
 
Atslēgas vārdi Pētījums, izziĦas paradigmas, praksē balstīts un prakses vadīts pētījums, 

pētījuma struktūra, metodoloăija, metode, dokumentēšana, refleksija, 
pierādījums, analīze   

 
ModuĜa apjoms Saistība ar citiem moduĜiem Moduli vada (docētājs, KRP): 
KRP 6 3. gads 5. semestris  Dr. art A. Druvaskalne-Urdze (3 KRP),  

prof. K.Greja (2 KRP),  
prof. K.Meja (1 KRP) 

Stundas 240  
[no tām 96 
kontaktstundas] 
 
ModuĜa mērėis Veidot izpratni par mūsdienīgu mākslas un dizaina pētījumu, 

metodoloăiju, pētījuma projekta sagatavošanu un izstrādi, pētījuma 
procesu, analīzi, prezentāciju; sagatavot studentus mērėtiecīgai un 
aizrautīgai bakalaura darba izstrādei un turpmākai dalībai pētījumu 
projektos.  

ModuĜa  rezultāts ModuĜa noslēgumā studenti  
• izprot mākslas un dizaina pētījumu būtību 
• prot formulēt pētījuma problēmu un pētījuma mērėi, 

kritiski analizēt un redzēt pētījuma nozīmi kontekstā 
• izvēlas atbilstošu pētījuma metodoloăiju  
• prot atrast, apgūt un izmantot nepieciešamos informācijas 

avotus un resursus 
• prot sagatavot pētījuma projektu   

Mācīšanas/mācīšanās 
formas 

Lekcijas, radošās&ideju darbnīcas, darbs mediju laboratorijā, 
semināri, patstāvīgas studijas, literatūras un citu informācijas avotu 
apguve, mākslas pētījuma projekts, diskusijas, pašnovērtējums. 

ModuĜa struktūra ModuĜa struktūru veido sekojošas savstarpēji saistītas daĜas 
- mākslas un dizaina pētījums un tā metodoloăija (ietver vairāk 
teorētisko aspektu, aplūkojot zinātniska pētījuma raksturojumu, 
jaunākās tendences mākslas pētījuma jomā, pieredzes piemērus, 
mākslas un dizaina prakses balstīta un prakses vadīta pētījuma 
metodoloăijas analīzi)  
- mākslas un dizaina pētījuma projekta izstrāde (ietver vairāk 
praktisko aspektu, darbu pie konkrētu pētījumu analīzes un pie 
studentu projektiem). 
ModuĜa laikā studenti piedalās semināros, diskutē, jauntā, lieto 
pētniecības terminoloăiju un analizē pētniecības procesu, piedāvā 
savas idejas. Studenti tiek aicināti iepazīties ar pētījuma projektiem 
Mākslas pētījumu laboratorijā, RIXC un citur.  

 
ModuĜa satura apraksts 
Modulis sniedz izpratni par zinātnisku pētījumu mākslā, māca formulēt idejas, problēmas, jautājumus, 
veidot struktūru, risināt problēmsituācijas, praktiski ievada studentu aizraujošā pētniecības procesā. 
ModuĜa saturu veido sekojoša tematika:  

• Zinātnisks pētījums un izziĦas paradigmas   
• Mākslas praksē balstīts un prakses vadīts pētījums 
• Mākslas un dizaina pētījuma konteksti un raksturojums (piemēri) 
• Mākslas un dizaina prakse un teorija. [Mākslinieks teorētiėis?] 
• Pētījuma jautājumi – Kas? Kāpēc? Kā? Nu un? 
• Pētījuma metodoloăija un metode (pieeja, metode pētījuma kontekstā, veidi, prakses vadīts 

eksperiments, faktori, kas nosaka pētījuma struktūru u.c) 
• Informācija, avoti, resursi, atlase. 
• Pētnieka ētika.  
• Pētījuma vizualizācija (dokumentēšanas nozīme, jēdzienu un spriedumu vizualizācija, 

interpretācija, vizualizācijas sistēmas u.c)  
• Mākslas pētījuma projekts, pētījuma process.  
• Analīze, kritiskas atgriezeniskās saites nepieciešamība. 
• Projekta publicitāte (problēmu izvirzīšana, diskusijas, projekta posmu prezentācija, projekta 

prezentācija) 
Bibliogrāfija (galvenie avoti) 

1. Carter P. Material Thinking. Therory and Practice of Creative Research.- Melbourne University 
Press, 2006 

2. Dewey J. Experience and Education. – New York: Callier Books, 1938 
3. Dewey J. Art as Experience. – A PerigeeBook, 1934 (2005) 
4. Gray C., Malins J. Visualizing research. A Guide to the Research Process in Art and Design.- 
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Ashgate Publishing Limited, 2004 
5. Kolb D. Experiential learning: Experience as the Source of Learning and Development. - FT 

Press; 1 edition, 1983 
6. Rose Gillian. Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of 

Visual Methods. - Sgae, 2006 
7. Schön D. A. The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. – Basic Books, 

1983 
8. Sullivan G. Art Practice as Research: Inquiry in the Visual Arts. – SAGE Publications Ltd, 

2005, u.c. 
9. Shaun McNiff. Art-based Research. - essica Kingsley Publishers, 1998 u.c. 

 
Patstāvīgas studijas 
Izmantojot norādīto literatūru, studenti patstāvīgi turpina pētīt modulī formulētās tēmas. Meklē 
mākslas pētījumu projektus interneta vidē.Veido savu dokumentāciju. Sagatavo jautājumus 
diskusijām un saskaĦotas tēmas 2. semināriem (1. seminārs par mākslas praksē vadītu pētījuma 
būtību un raksturojumu, 2. seminārs par mākslas pētījuma metodoloăiju un tās praktisku pielietojumu 
konkrētos proketos). Strādā grupās, izstrādājot jauno mediju pētījumu projektus. Strādā individuāli 
veidojot ideju savam pētījuma projektam. Izstrādā moduĜa noslēguma projektu un sagatavo 
prezentācijai. 
 
ModuĜa apmācības plāns 
Kontaktstundas 96 Patstāvīgas studijas[stundas] 144 
- Lekcijas 32 - Informācijas avotu apguve 40 
- Darbnīcas/med lab 24 - Praktiska darbība 24 
- Semināri 20 - Gatavošanās semināram 30 
- Projekta vadīšana 20 - Projekta sagatavošana 50 
    
 
ModuĜa novērtējums 
Novērtējuma forma Eksāmens (ar atzīmi 10 ballu sistēmā) 
Novērtējuma rezultāts Pētījuma projekts 
Vērtēšanas nosacījumi Pētījuma projekts tiek prezentēts un vērtēts, ja students ir 

1) izpildījis visus moduĜa daĜu uzdevumus 
2) aktīvi piedalījies visos semināros 
3) iesniedzis seminārā piedāvātās tēmas aprakstu (ne 

mazāk kā 1500 zīmes) 
Vērtēšanas kritēriji 1) Pētījuma projekta atbisltība pētījuma nosacījumiem, 

izvirzītajam mērėim un uzdevumiem; 
2) Pētījuma jautājuma aktualitāte un skaidrs izklāsts 
3) Prezentācijas kvalitāte; 

 
 

* KRP sadalījums docētājiem var mainīties. To ietekmē katra studiju gada moduĜa projekts, moduĜa 
studiju procesa nepieciešamība. 
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Liepājas Universitāte 
Humanitārā fakultāte, Mākslas un dizaina katedra 

 
ModuĜa nosaukums 2D INTERAKTĪVAJIEM MEDIJIEM (B1) 
 
Atslēgas vārdi Digitālie mediji mākslas kontekstā, tehnoloăijas, digitālie mediji, informācijas 

apgūšana, 2D, rastrgrafika, vektorgrafika, animācija, programmēšana 
 
ModuĜa apjoms Saistība ar citiem moduĜiem Moduli vada (docētājs, KRP): 
KRP 6 1. gads 1. semestris  Mg. sc.edu J. Letinskis (2 KRP),  

Mg. sc.edu I. Magazeina(4 KRP) Stundas 280  
[no tām 112 
kontaktstundas] 
 
ModuĜa mērėis Veidot izpratni par 2D interaktīvajiem medijiem mākslas kontekstā     
ModuĜa  rezultāts • Studentam ir izpratne 2D interaktīvo multimediju 

tehnoloăijām, kuras tiek izmantotas jauno mediju mākslā, 
• Students spēj raksturot 2D interaktīvo multimediju 

darbības principus, lappuses veidošanas principus un 
struktūru, 

• Students spēj patstāvīgi veidot 2D interaktīvos multimediju 
produktus, 

• Studentam ir zināšanas par 2D interaktīvo multimediju 
produktu izstrādes programmatūru un tās pielietošanas 
iespējām, 

• Students pārzina populārāko 2D interaktīvo multimediju 
risinājumus un to pielietošanas iespējas, 

• Studentam ir izpratne par 2D interaktīvo multimediju 
projektu plānošanu 

Mācīšanas/mācīšanās 
formas 

Lekcijas, darbs mediju laboratorijā, semināri, patstāvīgas studijas, 
projekts, pašnovērtējums 

ModuĜa struktūra ModuĜa apguves laikā katrs students realizē projektu (tematiku 
precizē pasniedzēji kopā ar studentiem), kura kvalitatīvai izpildei ir 
nepieciešamas noteiktas zināšanas, prasmes un iemaĦas. TādēĜ 
struktūru veido savstarpēji saistītas un viena otru pārklājošas 
moduĜa daĜas 
- 2D interaktīvie multimediji jauno mediju mākslas kontekstā 
- 2D interaktīvo multimediju produktu uzbūve un darbības principi 
- 2D interaktīvos multimediju produktu izstrādes programmatūra 
- 2D interaktīvo multimediju risinājumu un atsevišėu komponentu 
izstrāde 
- programmēšanas valodas un to specifika 2D interaktīvo 
multimediju izstrādē 
- teksta veidošanas pamati 
ModuĜa apguves laikā students piedalās lekcijās, visos moduĜa 
semināros, strādā mediju laboratorijā. 

 
ModuĜa satura apraksts 
2D interaktīvie multimediji jauno mediju mākslas kontekstā 
Multimediju produktu pielietošanas iespējas 
Multimediju produktu veidi 
Multimediju produktu izstrādes rīki un to pielietošanas iespējas 

2 D interaktīvo multimediju vizuālā noformējuma izstrādes rīki: 
Vektorgrafika 

- Teksts. 
Teksta objektu veidi un veidošana. Rakstzīmju formēšana, rindkopu parametri. Teksta rāmja 
deformēšana. Saistītie teksta rāmi. Horizontāls , vertikāls teksts. Teksts kontūrā, teksts ap 
kontūru. Īpašu rakstzīmju ievietošana tekstā. Teksta dalījums ap objektu. Teksta pārveide par 
kontūru. 
- Illustrator īpašie objekti. 
Simbolu bibliotēku izmantošana. Masku veidošana, rediăēšana, pielietošana. Objektu pārejas 
veidošana, rediăēšana, pielietošana. Caurspīdīguma izmantošana. Caurspīdīguma maskas. 
Diagrammas. 
- Efekti un filtri. 
Illustrator filtri. Photoshop filtri. Efektu izmantošana dažādu attēlu veidošanā. 
- Rastrgrafikas attēli. 
Rastrgrafikas attēlu ievietošana un izmantošana. Vektorgrafikas attēlu pārveidošana par 
rastrgrafikas attēlu. Rastrgrafikas pārveidošana par vektorgrafikas attēlu..  
- Kārtas. 
Kārtas jēdziens. Kārtu izmantošana maketu veidošanā. Kārtu parametri. Darbības ar kārtām. 
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Šablona kārta. 
- Attēla izdruka. 
Krāsu dalījums. Izdrukas parametri. PDF failu veidošana. 
- Elektronisku dokumentu izstrāde. 

Rastrgrafika 
- Grafiskā redaktora Adobe Photoshop interfeiss. 
Galvenais logs, dokumenta logi, komandu logi, instrumenti. 
- Dokumenta mēroga maiĦa un pārskats 
Mēroga maiĦa, darba laukuma pārvietošana, ekrāna režīmi, taustiĦu kombinācijas. 
- Programmas parametru izvēle  
- Krāsa 
Krāsu modeĜi. Rastrgrafikas attēlu veidi. Attēlu tipu maiĦa. 
- Attēla izmērs, izšėirtspēja. 
- Attēlu veidošana.  
Līniju veidošanas instrumenti. Līniju veidi un parametri. Kārtu izmantošana attēla veidošanā. 
Dažādu mākslas tehniku imitācija – zīmējumi ar krītu, ogli, zīmuli, akvarelis, eĜĜa. 
- Attēla toĦu un krāsu korekcija. 
- Apgabala iezīmēšana. 
iezīmēšanas instrumenti, parametri. Darbības ar iezīmējumu. Masku saglabāšana un ielādēšana. 
Alfa kanāli. DaĜēja iezīmēšana izmantojot alfa kanālu. 
- Kārtas 
Kārtu veidošana. Kārtu tipi. Darbības ar kārtām. Kārtu stili. 

- Attēla koriăēšanas instrumenti. 
Klonēšanas instrumenti. ToĦu spilgtums. Lokālais asuma un pludinājuma instruments. 
- Kontūras. 
Kontūras veidošanas instrumenti, darbs ar mezglpunktiem, kontūras formas koriăēšana. 
Kontūras pielietojums. 
- Teksts. 
Teksta instruments. Teksta parametri. Teksts veidi.  
- Vektorgrafikas objekti. 
- Filtri. 
Filtru pielietojums attēla kvalitātes uzlabošanai. Filtru izmantošana tekstūru veidošanai.  
- Izdrukas sagatavošana. 
- Grafisku darbu sagatavošana Web lapām 

Animācija un interaktivitāte  
- Macromedia flash iespējas multimediju produktu izstrādē: 
- vektorgrafikas objektu izveide un to struktūra, 
- rastrgrafikas objektu ienešana scēnā un to struktūra, 
- vektorgrafikas un rastrgrafikas objektu apstrāde, 
- animācijas veidi, 
- darbības ar scēnām, 
- Flash simboli, 
- darbs ar bibliotēkām, 
- efekti, 
- programmēšana izmantojot Action Script, 
- skaĦas pievienošana un apstrāde, 
- Macromedia Flash pielietošana Web lapu izstrādē, 
- izveidoto darbu publicēšanas formāti un iespējas, 
- video materiālu apstrāde izmantojot Macromedia Flash. 

Programmēšana 
- Programmēšanas valoda ActionScript 

Multimediju projektu izstrādes plānošana un struktūras izveide.  
 
Bibliogrāfija (galvenie avoti) 

1. Альберт Д. ActionScript 2.0 / Дмитрий Альберт, Елена Альберт. - Санкт-Петербург 
: БХВ-Петербург, 2005.  

2. Animation now! : anima Mundi / [Rida Queiroz ... et al.] ; ed., Julius Wiedemann. - 
Koln : Taschen, 2004. - 573 p. : ill. ; 26 cm + 1 DVD. - English, French, German. 

3. Baggerman L. Web Design that Works : secrets for Successful Web Design / Lisa 
Baggerman. - Gloucester. Mass. : Rockport, 2001. - 143 p. 

4. Bhaskaran L. Size Matters : effective Graphic Design for Large Amounts of 
Information / Lakshmi Bhaskaran. - Western Road : RotoVision, 2004. - 160 p. 

5. Бурлаков М. В. CorelDRAW X3 / Михаил Бурлаков. - Санкт-Петербург : БХВ-
Петербург, 2006 : Типография "Наука". - XVIII, 740 с. 

6. Colour Matching Handbook / ed. Viv Foster. - London : Grange Books, 2004 
7. Design Secrets: Products : 50 Real-Life Projects Uncovered / IDSA (Industrial 

Designers Society of America). - Glaucester, Mass. : Rockport, 2001. - 208 p. 
8. Diezmann T. Grids for the Dynamic Image / Tanja Diezmann, Tobias Gremmler. - 

New York : AVA, 2003. - 173 p. 
9. Ефремов А.  А. Фотография и Photoshop : секреты мастерства / Александр 
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Ефремов. - Москва [и др.] : Питер, 2006 : Правда 
10. Кошелев В. Е. CorelDRAW X3 : самоучитель / В.Е. Кошелев. - Москва : Изд-во 

Бином, 2006  
11. Lidwell W. Universal Principles of Design : 100 Ways to Enhance Usability, Influence 

Perception, Increase Appeal, Make Better Design Decisions, and Teach trough Design 
/ William Lidwell, Kritina Holden, Jill Butler. - Gloucester, Mass. : Rockport, 2003. - 
216 p. 

12. Lipton R. Information Graphics and Visual Clues : communicating Information 
Through Graphic Design / Ronnie Lipton. - Gloucester, Mass. : Rockport Publishers, 
2004. - 208 p. 

13. Raits M. Digitālā fotogrāfija : [vienkārša ilustrēta rokasgrāmata] / Maikls Raits ; no 
angĜu val. tulk. Daina SiliĦa ; red. Jūlijs Aldersons. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. - 
239 lpp. 

14. Розенцвейг Г. Macromedia Flash 8 : создание игр с помощью ActionScript / Гэри 
Розенцвейг. - Москва : ДМК, 2006. - 573 с. 

15. Simonovičs S. V. Datorgrafika / S. V. Simonovičs, G. A. Jevsejevs, A. G. Aleksejevs ; 
red. Irina Kulakova. - Rīga : Kamene, 2005. - 144 lpp. : zīm., sh. - Tulk. no izd.: 
Практическая информатика и Общая информатика / С. В. Симонович, Г. А. 
Евсеев, А. Г. Алексеев (1998). 

16. Stone T. L. Color Design Workbook : a Real-World Guide to Using Color in Graphic 
Design / Terry Lee Stone, Sean Adams, Noreen Morioka. - Gloucester, Mass. : 
Rockport, 2006. - 240 p. 

17. Thomson G. Digital Calligraphy : how to Create Perfect Lettering From Your Desktop 
/ George Thomson. - Cambridge : B T Batsford, 2003. - 160 lpp. : il. - Bibliogr.: 
156.-157. lpp. 

18. Woolman M. Motion Design : moving Graphics for Television, Music Video, Cinema, 
and Digital Interfaces / Matt Woolman. - Western Road : RotoVision, 2004. - 160 lpp. 
: ill. - Bibliogr.: 156.-157. lpp. 

Periodiskie izdevumi: 
 Žurnāls “e-pasaule”. 
 Žurnāls “КомпьюАрт”. 

Interneta resursi. 
http://www.w3schools.com 
http://www.webteacher.org 
http://www.ndesign-studio.com 
http://www.mcli.dist.maricopa.edu 
http://msconline.maconstate.edu 
http://www.sketchpad.net 
http://www.techtutorials.info 
http://www.absolutecross.com 
http://www.echoecho.com 
http://www.baycongroup.com 
http://www.actionscript.org 
 
Patstāvīgas studijas 
Studenti veic moduĜa tēmu izpēti teorētiski, strādājot ar bibliogrāfiju un citiem avotiem, un praktiski, 
darbojoties mediju laboratorijā. Studenti sagatavo moduĜa uzdevumus pēc mācībspēku norādījuma. 
Gatavojas semināram, prezentē savus darbus un analizē, vērtē. Izstrādā moduĜa noslēguma projektu 
un prezentē to.    
 
ModuĜa apmācības plāns 
Kontaktstundas 112 Patstāvīgas studijas[stundas] 184 
- Lekcijas 36 Informācijas avotu apguve 62 
- Darbs mediju lab 50 Praktiska darbība 70 
- Semināri 16 Gatavošanās semināram 22 
- Projekta vadīšana 10 Projekta sagatavošana 30 
    
 
ModuĜa novērtējums 
Novērtējuma forma Eksāmens (ar atzīmi 10 ballu sistēmā) 
Novērtējuma rezultāts Projekts 
Vērtēšanas nosacījumi Mākslas projekts tiek prezentēts un vērtēts, ja students ir 

1) izpildījis visus moduĜa daĜu uzdevumus 
2) piedalījies visos semināros 

Vērtēšanas kritēriji • Projektam jāatbilst izvirzītajiem nosacījumiem 
• Tehniskais risinājums 
• Dizaina risinājums 
• Novitāte 
• Pielietojamība 
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Liepājas Universitāte 
Humanitārā fakultāte, Mākslas un dizaina katedra 

 
ModuĜa nosaukums FOTOGRĀFIJA (B2) 
 
Atslēgas vārdi Fotogrāfijas vēsture, analogā fotogrāfija, digitālā fotogrāfija 
 
ModuĜa apjoms Saistība ar citiem moduĜiem Moduli vada (docētājs, KRP)*: 
KRP 7 1. studiju gads, 2. semestris  Mg. art I. Lejasmeijere (2 KRP),  

Mg.art I.Grāvlejs (2 KRP),  
A. Grants (3 KRP) 
 

Stundas 280 
[no tām 112 
kontaktstundas] 
 
ModuĜa mērėis Sniegt zināšanas foto estētikas attīstībā hrestomātiska pārskata 

veidā, akcentējot spilgtākās parādības, tendences un meistarus, lai 
radītu studentos izpratni par galvenajiem nozares attīstības 
posmiem plašākā vizuālās kultūras kontekstā un izkoptu fotoattēlu 
uztveres prasmes. 

ModuĜa  rezultāts • Students izprot fotogrāfijas attīstības posmus plašākā 
vizuālās kultūras kontekstā   

• Izprot fotogrāfijas procesu (analogā un digitālā fotogrāfija) 
• Fotogrāfē un prezentē fototgrāfijas  

Mācīšanas/mācīšanās 
formas 

Lekcijas, apmācība laboratorijās, procesa dokumentēšana, semināri, 
patstāvīgas studijas, mākslas projekts, diskusijas, pašnovērtējums 

ModuĜa struktūra ModuĜa apguves laikā katrs students realizē mākslas projektu 
(tematiku precizē pasniedzēji kopā ar studentiem). Struktūru veido 
savstarpēji saistītas un viena otru pārklājošas moduĜa daĜas (katrai 
teorētiskais un praktiskais aspekts):  
- fotogrāfijas vēsture 
- analogā fotogrāfija 
- digitālā fotogrāfija 
Studenti piedalās moduĜa semināros un prezentē savas tēmas, 
diskutē, analizē. 

 
ModuĜa satura apraksts 

• Fotogrāfija pirms fotogrāfijas (līdz 1839). Fotogrāfijas pirmsākumi. J.N. Njepss, L.J.M. 
Dagērs, H. Baijārs, Dž. Heršels, V.H.F. Talbots. 

• Otrā fotogrāfijas dzimšana (1839–1854). Nacionālā patentu sacensība. Pielietojamība 
zinātnēs, militāros mērėos, žurnālistikā, kultūras pieminekĜu fiksācijā, ceĜojumos.   

• Fotogrāfijas izplatīšanās (1854–1880). Fotogrāfu biedrības, pirmie fotožurnāli. M. Breidijs, A. 
Gārdners.  

• Fotogrāfija un koloniālā ekspansija. Fotogrāfija un sociālās zinātnes, ekonomisko un etnisko 
īpatnību popularizācija.  

• Fotogrāfija un tēlotāja māksla. Pirmās fotogrāfes. J.M. Kamerūna.  
• Fotogrāfija modernisma laikmetā (1880–1918). Tehnoloăiskās izmaiĦas un medija 

pieejamība. 
• Ilustrētie žurnāli. Fotogrāfiskās pastkartes.  
• Piktoriālisms. Dž. Deividsons, F. Ežēns, R. Demašī, H. Kūns, u. c.  
• Fotogrāfijas institucionālās un profesionālās pašapziĦas augšana: fotožurnāli (A. Štiglics, E. 

Šteihens, Camera Work u. c.), galerijas utt.  
• Fotogrāfija un moderno pilsētu kultūra.  
• Fotogrāfija un tēlotājas mākslas virzieni, futūrisms. Fotogrāfija un kino aizsākums. 
• Fotogrāfija Pirmajā Pasaules karā. 
• Jaunais redzējums (1918–1945). Fotogrāfija un krievu avangards, fotomontāža. E. Lisickis, 

G. Klucis, A. Rodčenko.  
• Fotogrāfija dadaistu praksē. M. Ernsts.  
• Fotogrāfija un Bauhaus. L. Mohoj-Nāăs.  
• Fotogrāfija un sirreālisms. Mens Rejs, Brassaï, D. Māre.  
• “Izšėirošais brīdis” fotogrāfijā. A. Kartjē-Bresons.  
• Fotogrāfija un vizuālā reklāma.  
• “Kalifornijas modernisms”. I. Kaningema, E. Adamss, E. Vestons, V. Evanss.  
• Zanders Vācijā.  
• Fotogrāfija Otrā Pasaules kara laikā. R. Kapa. 
• Fotogrāfija kultūru daudzveidībā (1945–1975) – LatīĦamerikāĦu, japāĦu, amerikāĦu, Eiropas 

fotogrāfija…  
• “Ielu fotogrāfija”, dokumentālisms, reportāža. “Sociālā ainava”.  
• Krāsu fotogrāfija un polaroīds.  
• Fotogrāfija mākslā – situacionisti, popārts, konceptuālisma aizsākumi.  
• Plurālisms fotogrāfijā (1975 līdz mūsdienām). Sociālais dokumentālisms. Fotomāksla un 

mākslinieku fotogrāfija. “Konstruētā realitāte” fotogrāfijā. Fotogrāfija un ekoloăija.  
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• Fotogrāfija laikmetīgās mākslas praksē. 
• Analogās fotogrāfijas pamati. 

- tehniskie aspekti (kamera, ekspozīcija, materiālu mācība, laboratorijas process) 
- vizuālie aspekti 

• Formālās izteiksmes līdzekĜi fotogrāfijā. Kompozīcija. 
• Fotogrāfija kā valodas specifika. 
• Analogā – digitālā domāšana. 
• Radošās autorfotogrāfijas žanri, metodes, virzieni. 
• Digitālā fotogrāfija. Apstrāde, prezentācija. 

Bibliogrāfija (galvenie avoti) 
• Phaidon (Londona, ĥujorka) sērija “55” – izcilāko pasaules fotogrāfu izlase, īsas biogrāfijas, 

anotēti attēli. 
• Jeffrey, Ian. Photography: A Concise History. – London: Thames & Hudson, 2003 (1981). 
• www.wikipedia.com, http://witcombe.sbc.edu u. c. interneta resursi. 
Avoti: 

1. Jeffrey, Ian. Photography: A Concise History. – London: Thames & Hudson, 2003 (1981). 
2. Warner Marien, Mary. Photography: A Cultural History. – London: Laurence King 

Publishing, 2002. 
3. 20th Century Photography: Museum Ludwig Cologne. – Köln: Taschen, 1996. 
4. The Origins of British Photography / Introducion by Mark Haworth-Booth. – London: 

Thames & Hudson, 1991. 
5. The Photobook. – London, Phaidon, 2000 (1997). 
6. Clarke, Graham. The Photograph. – New York: Oxford University Press, 1997. 

 
7. Velšs, Volfgangs. Estētikas robežceĜi. – Rīga: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, 2005. 
8. Barts, Rolāns. Camera lucida. Piezīme par fotogrāfiju. – Rīga: Latvijas Laikmetīgās 

mākslas centrs, 2006. 
9. Маклюен Маршалл. Фотография. Бордель-без-стен // Понимание медия. – Москва, 

Жуковский: Кучково Поле, 2003. 
10. Freiberga, Elga. Estētika: Mūsdienu estētikas skices. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2000.  
11. Manovičs, ěevs. Jauno mediju valoda. – Rīga: Jauno mediju kultūras centrs RIXC, 2006. 
12. Barthes, Roland. The Photographic Message; Rhetoric of the Image // Image, Music, 

Text. – London: Fontana Press, 1977.  
13. Gobrich, E.H. The Image & The Eye: Further studies in the psychology of pictorial 

representation. – London: Phaidon Press Limited, 2002 (1982). 
• www.wikipedia.com, http://witcombe.sbc.edu u. c. interneta resursi. 
 
Patstāvīgas studijas 
Studenti patstāvīgi apgūst moduĜa tēmas, izmantojot docētāju piedāvātos avotus un meklē jaunus. 
Apkopo un analizē tēmas. Sagatavo semināram tēmas, vienojoties ar docētājiem. Praktiski apgūst 
fotogrāfijas tapšanas procesus. Eksperimentē un apkopo pieredzi. Veic visus moduĜa uzdevumus un 
tos izvērtē kopā ar moduĜa vadītājiem. Patstāvīgi izstrādā projektu, to īsteno un prezentē.   
 
ModuĜa procesa plāns stundās 
Kontaktstundas 112 Patstāvīgas studijas[stundas] 168 
- Lekcijas 36 - Informācijas avotu apguve 30 
- Darbnīca / laboratarija 42 - Praktiska darbība 68 
- Semināri 12 - Gatavošanās semināram 24 
- Projekta vadīšana 15 - Projekta sagatavošana 46 
- Mācību ekskursija 7   
 
ModuĜa novērtējums 
Novērtējuma forma Eksāmens (ar atzīmi 10 ballu sistēmā) 
Novērtējuma rezultāts Projekts 
Vērtēšanas nosacījumi Projekts tiek prezentēts un vērtēts, ja students ir 

1) izpildījis visus moduĜa daĜu uzdevumus 
2) piedalījies visos semināros 
3) iesniedzis seminārā piedāvātās tēmas aprakstu (ne mazāk 
kā 1500 zīmes) 

Vērtēšanas kritēriji 1) Projekta rezultāta atbisltība izvirzītajam mērėim un 
uzdevumiem 
2) Fotogrāfijas attīstības un procesa pārzināšana un 
izmantošana radošā darbībā  
3) Prezentācijas kvalitāte 
4) Māksliniecisko ideju orăinalitāte 

* KRP sadalījums docētājiem var mainīties. To ietekmē katra studiju gada moduĜa projekts, moduĜa 
studiju procesa nepieciešamība. 
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Liepājas Universitāte 
Humanitārā fakultāte, Mākslas un dizaina katedra 

 
ModuĜa nosaukums 3D INTERAKTĪVAJIEM MEDIJIEM  (B4) 
 
Atslēgas vārdi Telpiski objekti, projekciju plaknes, tekstūru kartes, vizualizācija, animācija, 

kinētika, VRML, interaktivitāte 
 
ModuĜa apjoms Saistība ar citiem moduĜiem Moduli vada (docētājs, KRP): 
KRP 7 2. studiju gads 3. semestris Mg.art J.Garnačs (2 KRP),  

Mg. paed. I. Magazeina (5 KRP) Stundas 280  
[no tām 112 
kontaktstundas] 
 
ModuĜa mērėis Attīstīt studentiem prasmes izmantot datoru kā instrumentu savu 

māksliniecisko ideju realizēšanai 
ModuĜa  rezultāts - Students prot veidot un modelēt telpiskus objektus 

- Students spēj definēt jaunus materiālus un pielietot tos 3D 
objektiem 

- Students pārzin 3D animācijas veidošanas un rediăēšanas 
principus 

Mācīšanas/mācīšanās 
formas 

Praktiskas nodarbības, semināri, patstāvīgas studijas, mākslas 
projekts, diskusijas, pašnovērtējums 

ModuĜa struktūra  ModuĜa apguves laikā katrs students realizē mākslas projektu 
(tematiku un veidu precizē pasniedzēji kopā ar studentiem), kura 
kvalitatīvai izpildei ir nepieciešamas noteiktas zināšanas, prasmes 
un iemaĦas. TādēĜ struktūru veido savstarpēji saistītas un viena 
otru pārklājošas moduĜa daĜas:  

- 3D programmas pamatelementi 
- Ăeometrisku objektu veidošana 
- Objektu rediăēšana un modifikācija 
- Materiāli 
- Scēnas vizualizācija un animācija 
- Interaktīva 3D vide 

 
ModuĜa satura apraksts 
3D programmas pamatelementi 
Programmas interfeiss 
Projekciju plaknes 
Faili 
Ăeometrisku objektu veidošana 
Ăeometriski primitīvi 
Bezjē un NURBS kontūras 
Telpiski objekti no šėērsgriezuma 
Salikti objekti 
Gaisma un kamera 
Objektu rediăēšana un modifikācija 
Objektu rediăēšana 
Objektu modifikācijas instrumenti 
Materiāli 
Materiālu redaktors 
Standarta un saliktie materiāli 
Tekstūru kartes 
Scēnas vizualizācija un animācija 
Scēnas vizualizācija un ārējās vides efektu imitācija 
Scēnas animācija 
Saistītu objektu animācija 
Dinamikas imitācija 
Videomontāža 
Scēnas noregulēšana un eksports uz VRML formātu 
Interaktīva 3D vide – no maziem ekrāniem līdz lielformāta instalācijām 
Apakšvirsraksts: No 3D uz 4D (3D+laiks) un uz 5D (4D + saturs/informacija/konteksta dimensija) 
Posmi: 
Iepazisanas ar interaktivo 3D veidiem: specializetam darba stacijam, hibridam instalacijam un 
Internetam 
Iepazisanas ar interaktivām 3D vidēm uz Windows, Macintosh un Linux platformām 
Tehniskie uzdevumi: 
Vienkāršas 3D aina (scēna) konvertēšana no 3D modelēšanas programmatūras uz interakīvu 3D vidi 
(piem. VRML, X3D, KML vai Virtools) 
Papildus multimediju elementu iesaistīšana: attēla un video tekstūras, skaĦa. 
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Interaktivitātes pakāpes: navigēšana, nelineāras animācijas, parametru kalkulēšana reālā laikā, uc. 
Interaktīvas 3D vides savienošanas ar hibrīdu vidi (sensori, datubāze, Interneta aplikācijas 
3D ar stereoskopisko versiju projekcijām, 3D monitoriem, brillēm utt. 
Augmentētās realitātes eksperimenti (savienojot reālu vidi (2D/3D video) ar datorgrafijas virtuālas 
vides elementiem)  
Saturiskie uzdevumi: 

• Reālas telpas virtuāls modelis – 3D demo datorā un Internetā 
• SkaĦas un attēla saspēle (piem videoklips ar 3D vai 3D VJ) 
• Interaktīva instalācija  - radošas idejas, tēmas integrēšana ar tehniskajām iespējām vai 

ierobežojumiem un izstāžu telpas īpatnībām 
 
Bibliogrāfija (galvenie avoti) 

1. Ли Ким 3D Studio MAX для дизайнера. Искусство трехмерной анимации. – Киев: ООО ТИД 
ДС, 2003. – 864 с. 

2. Birn Jeremy Digital Lighting & Rendering. – Indiana: New Riders, 2000. – 287 lpp. 
3. Woolman Matt. Motion Design : moving Graphics for Television, Music Video, Cinema, and 

Digital Interfaces / Matt Woolman. - Western Road : RotoVision, 2004. - 160 lpp. : ill. - 
Bibliogr.: 156.-157. lpp.   

4. Diezmann Tanja. Grids for the Dynamic Image / Tanja Diezmann, Tobias Gremmler. - New 
York : AVA, 2003. - 173 p. : il. + 1 CD.   

5. Уоткинс Адам. Maya 7 / Адам Уоткинс, Крис Ньюэн. - Москва : ДМК, 2006. - 371 с. : ил. + 
1 CD. - (Для дизайнеров).   

6. Основы 3ds Max 8 : учеб. программа по мультимедийн. и развлекат. прил. компании 
Autodesk / [пер. с англ. и ред. И. В. Берштейна]. - Москва [и др.] : Вильямс, 2006. - 818 
с. : ил. ; 24 см + 1 CD.   

7. Маров Михаил Николаевич. Энциклопедия 3ds Max 8 : наиболее полное и подробное 
руководство / Михаил Маров. - Москва : Питер, 2006 (СПб. : Печатный двор им. А. М. 
Горького). - 1392 с. : ил. ; 24 см + CD-ROM. - (Серия Энциклопедия).   

8. Тозик Вячеслав. 3ds Max 8: трехмерное моделирование и анимация / Вячеслав Тозик, 
Александр Меженин. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2006. - XII, 996 с. : ил.   

9. Мардок Келли. Maya 7 без секретов / Келли Мардок. - Санкт-Петербург : Питер, 2006. - 
445 с. : ил.   

10. Уоткинс Адам. Maya 7 / Адам Уоткинс, Крис Ньюэн. - Москва : ДМК, 2006. - 371 с. : ил. + 
1 CD. - (Для дизайнеров).   

11. Тозик Вячеслав. 3ds Max 8: трехмерное моделирование и анимация / Вячеслав Тозик, 
Александр Меженин. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2006. - XII, 996 с. : ил. 

12. Building Interactive Worlds in 3D – Virtual Sets and Pre-Visualization for Games, Film & the 
Web” (Jean-Marc Gauthier). 

13. Multimedia: From Wagner to Virtual Reality” (eds: Randall Packer, Ken Jordan, William 
Gibson) 

14. Future Cinema: The Cinematic Imaginary After Film. - Edited by Jeffrey Shaw and Peter 
Weibel 

u.c. 
 
Patstāvīgas studijas 
Studenti patstāvīgi apgūst moduĜa tēmas, izmantojot docētāju piedāvātos avotus un meklē jaunus. 
Apkopo un analizē tēmas. Sagatavo semināram tēmas, vienojoties ar docētājiem. Praktiski apgūst 3D 
iespējas un pēta interaktivitāti. Eksperimentē un apkopo pieredzi. Veic visus moduĜa uzdevumus un 
tos izvērtē kopā ar moduĜa vadītājiem. Patstāvīgi izstrādā projektu, to īsteno un prezentē.   
 
ModuĜa apmācības plāns 
Kontaktstundas 112 Patstāvīgas studijas[stundas] 168 
Lekcijas 10 Informācijas avotu apguve 32 
Darbnīcas/Laboratorija 78 Praktiska darbība 66 
Semināri 12 Gatavošanās semināram 24 
Projekta vadīšana 12 Projekta sagatavošana 46 
 
ModuĜa novērtējums 
Novērtējuma forma Eksāmens (ar atzīmi 10 ballu sistēmā) 
Novērtējuma rezultāts Projekts 
Vērtēšanas nosacījumi Projekts tiek prezentēts un vērtēts, ja students ir 

1) aktīvi piedalījies studiju procesā 
2) izpildījis visus moduĜa daĜu uzdevumus 
3) piedalījies visos semināros 

Vērtēšanas kritēriji • Projektam jāatbilst izvirzītajiem nosacījumiem  
• Tehniskais risinājums 
• Dizaina risinājums 
• Novitāte 
• Pielietojamība 
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Liepājas Universitāte 
Humanitārā fakultāte, Mākslas un dizaina katedra 

 
ModuĜa nosaukums PROJEKTU MENEDŽMENTS (B 4) 
 
Atslēgas vārdi Projekts, vadība, sadarbība, sociālā psiholoăija, finanses, stratēăija 
 
ModuĜa apjoms Saistība ar citiem moduĜiem Moduli vada (docētājs, KRP): 
KRP 6 2. studiju gads 4. semestris Mg. art D. Bluėe (2 KRP),  

Dr. paed, prof. O. Zīds (1 KRP),  
Mg. A.EgliĦš-Eglītis (2 KRP),  
Dr. paed, prof. D. Lieăeniece (1 KRP) 

Stundas 240 
[no tām 96 
kontaktstundas] 
 
ModuĜa mērėis Attīstīt prasmes patstāvīgi izstrādāt un sagatavot kultūras projektu 

aprakstus un iepazīstināt studentus ar projektu ieviešanas 
nosacījumiem. Sniegt teorētisko bāzi par projektu izstrādes etapiem 
un svarīgākajiem pamatjautājumiem. Attīstīt spēju plānot, analizēt 
un racionāli organizēt projekta ieviešanas darba procesu, darboties 
komandā. 

ModuĜa  rezultāts Students pārzin kultūras projekta izstrādes procesu un spēj 
sagatavot projekta pieteikumu konkrētam finansētājam. 

Mācīšanas/mācīšanās 
formas 

Lekcijas, patstāvīgi apgūta literatūra un citi informācijas avoti, 
semināri, praktiskais darbs kontaktstundu laikā un ārpus tām, 
diskusijas, pašnovērtējums. 

ModuĜa struktūra ModuĜa struktūru veido savstarpēji saistītas daĜas 
- sociālā psiholoăija  
- projekta vadība, stratēăijas veidošana, finanses 
- projekta izstrāde praksē 
ModuĜa laikā paredzētas lekcijas par jauno apgūstamo vielu, kas 
tiek papildinātas ar vizuāliem materiāliem – shēmām, tabulām, 
diagrammām, attēliem un izdales materiāliem – dažādu kultūras 
projektu konkursu nolikumiem, pieteikumu veidlapām, atskaites 
formām u.c.  
Kontaktstundu laikā atvēlēts laiks teorētiski apgūto zināšanu 
pielietošanai praksē un semināram par patstāvīgi apgūto literatūru 
un informācijas avotiem. Studentu grupas (3 – 5 pers.) par attiecīgo 
apgūto tēmu izstrādā sava projekta kādu no etapiem. Praktiskā 
darba rezultāti nodarbību laikā tiek prezentēti, pamatoti un analizēti 
grupā.  
Ārpus nodarbībām studentu grupas patstāvīgi izstrādā kultūras 
projektu, sagatavo sava projekata pieteikumu konkrētam 
finansētājam, izmantojot studiju laikā iegūtās zināšanas un 
pamatprasmes projektu menedžmentā. Projekti tiek prezentēti, 
aizstāvēti un vērtēti moduĜa noslēguma eksāmenā. 

 
ModuĜa satura apraksts 
Modulis sniedz studentam visaptverošas zināšanas un prasmes par projektu, vadīšanu un darbu 
komandā, projekta sagatavošanu, prezentēšanu, realizēšanu un izvērtēšanu. 
Modulis aptver sekojoša tēmas:  
- Projekta vadība, stratēăija un finanses 
1) Vadības filozofija organizācijās. 
Paradigmu maiĦa organizāciju vadīšanā. Komandu darbs, līdervadība, kultūras. Attīstīšana. 
2) Darba organizācijas formas iestādēs un uzĦēmumos. 

� Tradicionālā hierarhiskā. 
�  Projekorientētā – projektu vadīšana 

3) Projekta jēdziens un raksturīgākās pazīmes. 
� Mērėu spriedze 
� Norobežotība laikā 
� Finanšu resursi, materiālie resursi 
� Personālresursi 

4) Specifiskā darba organizācija projektā. 
� Projekta vadītājs 
� Projekta komanda 
� Par projektu atbildīgā personu grupa 

5) Projektu veidi. 
� Projektu iedalījums pēc ilguma, lieluma, veida 
� Projektu iedalījums pēc projekta izmaksām un nodarbināto skaita 
� Projekta iedalījums pēc pielietošanas sfēras 

6) Projektvadīšanas koncepcija, vadīšanas funkcijas un uzdevumi. 
� Projektplānošana, projektuzraudzība, projetkvirzība, projektvirzīšana, projektziĦojums un 
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dokumentācijas noformēšana, projektkvalitātes nodrošināšana, projektmārketings. 
7) Projekta dzīves cikls. 

� Projekta standartfrāzes: iniciācija; priekšizpēte, pamatkoncepcija, detaĜkoncepcija, 
īstenošana, ieviešana, lietošana. 

- Sociālā psiholoăija 
1. Masu psiholoăija.  
2. Manipulācija. Agresija. Humānais un nehumānais. 
3. Attieksmes, attiecības. 
4. Grupu raksturojums. Indivīds un līderis. Otra cilvēka uztvere sociālās psiholoăijas kontekstā. 
- Projekta sagatavošana, vadīšana, prezentācija praksē 

1. Projekta definēšana, projekta komandas organizēšana un vadība (projekta robežstabi un 
darba apspriedes). 

2. Stratēăija un finanses. 
3. Projekta organizācijas un kultūras veidošana (projekta dalībnieku lomu noteikšana, projekta 

organizācijas formas izvēle, projekta komandas komunikācijas plūsmas veidošana, projekta 
strukturizēšana).  

4. Projekta darbu, termiĦu, resursu un izmaksu plānošana. 
5. Projekta koordinēšana, uzraudzība un pārplānošana; 
6. Projekta vides analīze; projekta risku analīze, rezultātu analīze,  
7. Projekta pieteikuma sagatavošana,  
8. Projekta administrācija un dokumentācija, projekta starpatskaites un gala atskaites 
 

Bibliogrāfija (galvenie avoti) 
1. Bakingems M. Vispirms pārkāp visus likumus: ko pasaules izcilākie menedžeri dara citādāk. - 

Rīga: Izd. nams Trīs, 2005 
2. Baguley Phil. Project management. - USA, 1999. 
3. Džeimss P. L. Projektu vadīšanas pamati. - Rīga: Puse Plus, 2001 
4. Ešenvalde I. Personāla praktiskā vadība. - Rīga : Merkūrijs LAT, 2004 
5. Forands I. Personāla vadība. - Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2002 
6. Forands I. Stratēăija. Kvalitāte: analīze, plānošana, vadība. - Rīga: Latvijas Izglītības 

fonds, 2000 
7. Geipele I. Tambovceva T. Projektu vadīšana studijām un biznesam. -Rīga: Valters un Rapa, 

2004 
8. Hellers R. Darba grupas vadība. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000 
9. Jerošenko V. u.c. Projektu vadīšanas rokasgrāmata. - Rīga: Dienas bizness, 2003 
10. Lewis James P. Fundamentals of Project Management – USA, 2002 
11. Litke Hanss D., Ilonka Kunova  Projektu vadība. - Rīga: De Novo: Balta eko, 2003  
12. Nelke K. Prezentēšana. - Rīga : BALTA eko, 2003  
13. Reiters V. Kailā patiesība par projektu menedžmentu. - Rīga: Vaidelote, 2004 
14. Spulle Ā.  A. Praktiskais personālmenedžments. - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 1998 
15. Tjarve B. Kultūras projekta pieteikums. - Rīga: VKF, 2004 
16. Uzulāns J. Projektu vadība. - Rīga: Jumava, 2004 
 
17. www.kkf.lv – Valsts kultūrkapitāla fonds. 
18. www.esfondi.lv – Eiropas Savienības struktūrfondi. 
19. www.nvo.lv – nevalstisko organizāciju vortāls. 
20. www.km.gov.lv – Latvijas Kultūras ministrija. 
21. www.mmic.lv – mākslas menedžmenta un informācijas centrs 
 
Patstāvīgas studijas 
Studenti patstāvīgi apgūst norādītos avotus un citus resursus, veic atlasi un izpēti norādītajās tēmās. 
Izpilda mācībspēku uzdotos moduĜa uzdevumus un sagatavojas to izvērtēšanai. Pēc noteiktām tēmām  
gatavojas moduĜa semināriem un aktīvi piedalās tajos. Studenti sadarbojoties, veic moduĜa projekta 
sagatavošanu, izstrādi, prezentāciju. 
 
ModuĜa apmācības plāns 
Kontaktstundas 96 Patstāvīgas studijas[stundas] 144 
- Lekcijas 48 - Informācijas avotu apguve 64 
- Semināri 24 - Gatavošanās semināram 30 
- Projekta sagatavošana 24 - Projekta sagatavošana 50 
    
 
ModuĜa novērtējums 
Novērtējuma forma Eksāmens (ar atzīmi 10 ballu sistēmā) 
Novērtējuma rezultāts Sagatavots, prezentēts un aizstāvēts projekta pieteikums 
Vērtēšanas nosacījumi Kultūras projekta pieteikums tiek prezentēts un vērtēts, ja 

students ir: 
1) izpildījis visus moduĜa daĜu uzdevumus 
2) piedalījies visos semināros  
3) iesniedzis projekta aprakstu atbilstošu izvirzītajām 
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prasībām. 
Vērtēšanas kritēriji 1) Projekta pieteikuma kvalitāte 

2) Projekta atbilstība konkrētā finansētāja nosacījumiem 
3) Projekta aprakstā formulētā ideja, mērėi, uzdevumi, 

mērėauditorija, skaidri izklāstīta tā realizācijas gaita, 
paredzamie rezultāti, tāmes pamatotība 

4) Prezentācijas kvalitāte 
5) Spēja aizstāvēt projektā izklāstītās idejas un to 

nozīmību 
 

* KRP sadalījums docētājiem var mainīties. To ietekmē katra studiju gada moduĜa projekts, moduĜa 
studiju procesa nepieciešamība. 
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Liepājas Universitāte 
Humanitārā fakultāte, Mākslas un dizaina katedra 

 
ModuĜa nosaukums TĪKLA MĀKSLA  (B5) 
 
Atslēgas vārdi Tīkls, interneta māksla, tīkla mākslas vēsture, komunikāciju māksla,  

eksperimentālā māksla tīkloto mediju vidē 
 
ModuĜa apjoms Saistība ar citiem moduĜiem Moduli vada (docētājs, KRP): 
KRP 7 3. studiju gads 5. semestris Mg. art Raitis Šmits (3 KRP),  

Mg.art R.Šmite (4 KRP) Stundas 280  
[no tām 112 
kontaktstundas] 

 
ModuĜa mērėis Galvenais mērėis – iepazīstināt ar mākslas tapšanas procesiem 

internetā un citos elektronisko mediju tīklos (izmantojot mobilās 
telekomunikācijas, bezvadu tīklojumus, uc. jaunās tehnoloăijas). 
Pakārtoti – apgūt tīkla mākslas vēsturi no agrīnajiem 
telekomunikāciju eksperimentiem līdz interneta mākslai. Praktiski –  
apgūt tīkla mākslas veidošanas pamatprincipus un radīt mākslas 
darbu atbilstoši tīkla kontekstam. 

ModuĜa  rezultāts • Iegūta izpratne par elektronisko tīkla mediju vidi, specifiku 
un kontekstu. 

• Apgūta tīkla mākslas nesenā vēsture. 
• Izstrādāts interfeisa dizains kādam interneta projektam. 
• Radīts mākslas darbs/projekts tīkloto mediju telpā 

(internetā, mobilajos tīklojumos, satelītos, u.c.) 
Mācīšanas/mācīšanās 
formas 

Lekcijas, apmācība mediju laboratorijā, procesa dokumentēšana, 
semināri, patstāvīgas studijas, projekts, diskusijas, pašnovērtējums 

ModuĜa struktūra ModuĜa apguves laikā katrs students realizē projektu (tematiku 
precizē pasniedzēji kopā ar studentiem), kura kvalitatīvai izpildei ir 
nepieciešamas noteiktas zināšanas, prasmes un iemaĦas. TādēĜ 
struktūru veido 3 savstarpēji saistītas un viena otru pārklājošas 
moduĜa daĜas (katrai teorētiskais un praktiskais aspekts):  
1. tīkla mākslas vēsture (īss ekskurss tīkla mākslas rašanās 
nesenajā vēsturē: no agrīnajiem telekomunikāciju eksperimentiem 
līdz net.art un lokatīvajiem medijiem) 
2. interfeisa dizains (ar ievadu interfeisa teorijā un definīcijās un 
praktisku interfeisa izstrādi internetā) 
3. tīkloto mediju māksla (praktiskas nodarbības un individuāls darbs 
pie mākslas darba radīšanas). 
ModuĜa apguves laikā students piedalās lekcijās, visos moduĜa 
semināros, strādā mediju laboratorijā, sagatavo un prezentē tīkla 
mākslas projektu.   

 
ModuĜa satura apraksts 
ModuĜa "Tīkla māksla" saturs aptver  
- mākslas procesus tīkla kontekstā, t.i. ar mākslas tapšanu internetā un citos elektroniskajos tīkla 
medijos (kā piemēram, mobilajās GSM telekomunikācijās, bezvadu Wi-Fi tīklos, GPS satelītos, kā arī 
eksperimentējot ar citām nākamās paaudzes tīklu sistēmām).  
Paralēli praktiskajām nodarbībām šajā modulī īpaša uzmanība tiek pievērsta tīkla mākslas vēsturei - 
iepazīstinot studentus ar tīkla mākslu no agrīnajiem telekomunikāciju eksperimentiem līdz interneta 
mākslai jeb "net.art":  
◦ Tīkla māksla aukstā kara apstākĜos. 
◦ ARPAnet 
◦ TCP/IP 
◦ Tīkla kritiskā diskursa rašanās. 
◦ Taktiskie mediji 
◦ KampaĦu māksla 
◦ Vēstkopas un interešu kopienas. 
◦ Māksla tīklā. Agrīnās tīkla mākslas periods un mākslinieki (1996 – 1998). Process pret prezentāciju. 
◦ Datu vizualizācija. Elementi – formas. Tīkla filma – montāža. 
◦ Tīkla mākslas projekti Latvijā. 
 
Praktiski studenti attīsta idejas un rada mākslas darbus atbilstošā tīkla kontekstā, t.i. immateriālus 
digitālās mākslas darbus, kas pastāv tikai tīkloto mediju telpā.   
Bibliogrāfija (galvenie avoti) 
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1. Baumgertels T. Net Art. - Rīga: RIXC, 2001 
2. Bonsiepe G. Interface - an approach to design. - Maastricht: Jan Van Eyck Akademie, 1999 
3. Cyberspace / Cyberbodies /Cyberpunk: Cultures of Technological Embodiment, ed. by 

M.Featherstone, R.Burrows. – SAGE publications, London, Thousand Oaks, New Delhi, 1995 
(2000) 

4. Greene R. Internet Art. London: Thames & Hudson Ltd, 2004 
5. Levin Y. T., Frohne U., Weibel P., edit. ctrl[space]. Rhetorics of Surveillance from Bentham to 

Big Brother. - Karlsruhe: ZKM, Cambridge, London: The MIT Press, 2002 
6. Tīkla vietne: http://webstyleguide.com 
7. Sterling B. A brief history of the Internet. Tīkla vietne: nettime.org, 

(http://www.nettime.org/desk-mirror/zkp/history.txt) 
8. Šmite, R. Jauno mediju kultūra. (Maăistra darbs). Rīga: LMA Eksternāta maăistratūra, 2000, 

Tīkla vietne: http://re-lab.lv/lekcijas/ 
9. Wardrip-Fruin N., Montfort N., edit. The New Media Reader.  - Cambridge, London: The MIT 

Press, 2003 
10. Tīkla vietne: World-information.org 
11. Tīkla vietne: http://webstyleguide.com 

 
Patstāvīgas studijas 
Studenti pēta tīkla mākslas paraugus, tīkla mākslas teoriju, analizē, gatavo teorētiskus materiālus 
semināriem, veido savus darbus tīklu vidē. Izpilda visus moduĜa uzdevumus, sagatavo ar 
mācībspēkiem saskaĦotās tēmas semināriem. Izstrādā tīkla mākslas projektus, īsteno tos un publiski 
tos prezentē.  
 
ModuĜa apmācības plāns 
Kontaktstundas 112 Patstāvīgas studijas[stundas] 168 
- Lekcijas 20 Informācijas avotu apguve 30 
- Mediju lab 76 Praktiska darbība 46 
- Semināri 6 Gatavošanās semināram 24 
- Projekta vadīšana 10 Projekta sagatavošana 68 
 
ModuĜa novērtējums 
Novērtējuma forma Eksāmens (ar atzīmi 10 ballu sistēmā) 
Novērtējuma rezultāts Projekts (publiski pieejams tīklā) 
Vērtēšanas nosacījumi Mākslas projekts tiek prezentēts un vērtēts, ja students ir 

1) izpildījis visus moduĜa daĜu uzdevumus 
2) aktīvi piedalījies moduĜa procesā 
3) piedalījies visos semināros  

Vērtēšanas kritēriji 1) Mākslas projekta procesa un rezultāta atbilstība 
izvirzītajam mērėim un uzdevumiem 

2) Ideju orăinalitāte  
3) Prezentācijas kvalitāte 

 
* KRP sadalījums docētājiem var mainīties. To ietekmē katra studiju gada moduĜa projekts, moduĜa 
studiju procesa nepieciešamība. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 140 

 
Liepājas Universitāte 

Humanitārā fakultāte, Mākslas un dizaina katedra 
 
ModuĜa nosaukums KUSTĪGS ATTĒLS: VIDEO MĀKSLA  (B6) 
 
Atslēgas vārdi Kustīgs attēls, kino, video māksla, avangarda filmas, digitālais audio-video, 

kompozīcija, stāsta veidošana, filmēšana, montāža 
 
ModuĜa apjoms Saistība ar citiem moduĜiem Moduli vada (docētājs, KRP): 
KRP 7 3. studiju gads 5. semestris Dr.art A.Druvaskalne-Urdze (5 KRP), 

Dr. K.Heils (2 KRP) Stundas 280 
[no tām 112 
kontaktstundas] 
 
ModuĜa mērėis Sniegt izpratni par kustīga attēla attīstības posmiem un video 

mākslas galvenajām tendencēm mūsdienās; attīstīt prasmes video 
mākslas veidošanā 

ModuĜa  rezultāts • Students pārzin kustīga attēla svarīgākos attīstības posmus  
• Studentam ir izpratne par mūsdienu video mākslas 

tendencēm   
• Students izprot un pārzin digitālā video veidošanas procesu 

un spēj realizēt māksliniecisku ideju video mākslā.    
Mācīšanas/mācīšanās 
formas 

Lekcijas, apmācība darbnīcās, mediju laboratorijā, procesa 
dokumentēšana, semināri, patstāvīgas studijas, video projekts, 
diskusijas, pašnovērtējums  

ModuĜa struktūra ModuĜa apguves laikā katrs students realizē video mākslas projektu. 
ModuĜa struktūru veido savstarpēji saistītas un viena otru 
pārklājošas moduĜa daĜas (katrai teorētiskais un praktiskais 
aspekts):  
- kustīga attēla vēsture (ietver arī nozīmīgu paraugu skatīšanos, 
analīzi, interpretācijas) 
- digitālais video (vairāk praktiskais aspekts; mācās darot un 
analizējot) 
Students sagatavo tēmu semināram, to prezentē un piedalās 
diskusijās, lieto terminoloăiju 

 
ModuĜa satura apraksts 
ModuĜa saturs aptver sekojošu tematiku: 
- Kustīga attēla pirmssākumi (1780 -1880) 
- Kulstīgs attēls 20. gadsimtā.  
- Abstraktas filmas pirmssākumi. Kino poēmas un liriskais abstrakcionisms.  
- Balss un attēls pirmskara avangarda kino. 
- 30. gadu dokumentālās filmas 
- Nozīmīgi rokraksti kino vēsturē - A. Tarkovskis, Dž. O. Vels, S. Kubricks, F. F. Kopola,  
I. Bergmans, Lars fon Trīrs, F. Fellini u.c. 
- Latvijas kino vēsture, nozīmīgas personības. (R. KalniĦš, U. Brauns u.c.) 
- Video mākslas vēsture. 
- Video mākslas darbs un konteksti. (Video mākslas objekts, skulptūra, instalācija, videoklips, video 
īsfilma, video + performance u.c.) 
- Video māksla un televīzija. 
- Eksperimentālais video. 
- Attēla kultūra un digitalizācija.  
- Video mākslas projekti Latvijā („2ANNAS”, „Ūdensgabali”, K. Neiburga, F5, M. Ratniks u.c.) 
- Digitālas video filmas tapšanas process: tehniskais, vizuālais, saturiskais aspekts. (Video tehnika, 
plānošana, stāsta veidošana, režija, uzĦemšana, gaisma, skaĦa, montāža [programmatūra Final Cut 
Pro u.c]) 
- Interaktīvs kustīgs attēls. Audiovizuāla stāsta interaktivitāte.  
ModuĜa uzdevumi ietver video veidošanas dažādus aspektus, tehnikas, paĦēmienus, video mākslas 
darba radīšanas procesa analīzi.  
 
Bibliogrāfija (galvenie avoti) 
Eglītis V. Gribu uzĦemt filmu. – Rīga, Jumava, 2003 
Elwes C.Video Art: A Guide Tour. – I.B. Tauris & Ltd, 2005  
Meigh-Andrevs Ch. A History of Video Art: The Development of Form and Function. – Berg Publishers, 
2006 
N.Kaye Multi-media: Video – Installation – Performance. – Routledge, 2006 
Rees A. L. A History of Experimental film and Video. – BFI Publishing, 1999 
Ross D. Illuminating Video: An Essential Guide to Video Art. – Apertire, 1991 
Weynand D. Final Cut Pro 5 (Apple Pro Training). - Peachpit Press; Bk&CD-Rom edition, 2005 
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T.Wolsky Video Production Workshop. – CMP, 2005 u.c. 
 
Patstāvīgas studijas 
Studenti pēta video mākslas vēsturi, video darbus, skatās filmas, analizē, interpretē, diskutē, apmeklē 
video mākslas festivālus un citas skates. Eksperimentē, veido savus darbus. Izpilda visus moduĜa 
uzdevumus. Sagatvo tēmas un prezentē tās semināros, diskutē par video veidošanas tehniskajām 
problēmām un atklājumiem. Izstrādā savu video mākslas projektu, īsteno un publiki prezentē.  
 
ModuĜa apmācības plāns 
Kontaktstundas 112 Patstāvīgas studijas[stundas] 168 
- Lekcijas 32 - Informācijas avotu apguve 42 
- Darbnīca/laboratorija 49 - Praktiska darbība 72 
- Semināri 12 - Gatavošanās semināram 24 
- Projekta vadīšana 12 - Projekta sagatavošana 30 
- Mācību ekskursija 7   
 
ModuĜa novērtējums 
Novērtējuma forma Eksāmens (ar atzīmi 10 ballu sistēmā) 
Novērtējuma rezultāts Video mākslas projekts (publiski pieejams) 
Vērtēšanas nosacījumi Projekts tiek prezentēts un vērtēts, ja students ir 

1. aktīvi piedalījies moduĜa procesā 
2. izpildījis visus moduĜa daĜu uzdevumus 
3. piedalījies visos semināros  

 
Vērtēšanas kritēriji • Projekta rezultāta atbisltība izvirzītajam 

mērėim un uzdevumiem 
• Māksliniecisko ideju orăinalitāte 
• Prezentācijas kvalitāte 

 
* KRP sadalījums docētājiem var mainīties. To ietekmē katra studiju gada moduĜa projekts, moduĜa 
studiju procesa nepieciešamība. 
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PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGŪŠANU 
IZSNIEDZAMĀ DIPLOMA UN TĀ PIELIKUMA PARAUGS 
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PARAUGS 

                        LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE 
 

Reģ.Nr.90000036859 
 

Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401, tālr.: 3423568,3424011; fakss: (371) 3424223, e-pasts : liepu@liepu.lv 

 
Diploma pielikums ir izveidots saskaņā ar modeli, kuru izstrādāja Eiropas Komisija, 
Eiropas Padome un UNESCO/CEPES. Pielikuma mērķis ir sniegt pietiekamu, 
neatkarīgu informāciju, lai uzlabotu starptautisko caurredzamību un kvalifikāciju 
(diplomu, grādu, sertifikātu, u.c.) atbilstīgu akadēmisko un profesionālo atzīšanu. 
Pielikums sniedz aprakstu par atbilstošajā oriģinālajā kvalifikācijā minētās personas 
veikto un sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. 
Diploma pielikumā nedrīkst būt norādes par kvalifikācijas novērtējumu, norādījumi 
par tās ekvivalenci vai ieteikumi tās atzīšanai. Informācija jāsniedz visās astoņās 
sadaļās. Ja kādā sadaļā informācija netiek sniegta, norāda  iemeslu. 
 

DIPLOMA PIELIKUMS (Diploma sērija      Nr.        ) 
 
1. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS ĪPAŠNIEKU 
 
1.1 Uzvārds(-i): ……………… 
 
1.2 Vārds (-i): ……………….. 
 
1.3 Dzimšanas datums (datums/mēnesis/gads): …………………… 
 
1.4 Studenta identifikācijas numurs vai personas kods: ……………. 
 
2. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU 
 
2.1  Kvalifikācijas nosaukums: 

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslā 
 

2.2  Galvenā(s) studiju joma(s) kvalifikācijas iegūšanai: 
Māksla 
 

2.3  Kvalifikāciju piešķīrušās iestādes nosaukums un statuss: 
Liepājas Universitāte, valsts akreditēta (28.08.2008.), valsts dibināta universitāte 

 
2.4  Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3. 

punktā 
 
2.5  Studiju un eksaminācijas valoda(-s): Latviešu 
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3. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI 
 
3.1 Kvalifikācijas līmenis: Pirmais (pamatstudiju) akadēmiskais grāds 
 
3.2 Oficiālais programmas garums: 

3 gadi pilna laika studiju, 120 Latvijas kredītpunkti, 180 ECTS kredītpunkti 
 
3.3 Uzņemšanas prasības: 

Vidējā izglītība 

 

4. ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN IEGŪTAJIEM REZULTĀTIEM 
4.1 Studiju veids: Pilna laika studija 
 
4.2 Programmas prasības: 
apgūt vispusīgas zināšanas humanitārajās un sociālajās zinātnēs, kritisko domāšanu, prasmi 

analizēt, interpretēt, kontekstualizēt dažādas teorētiskas pieejas un saistīt tās ar māksliniecisko 

praksi; attīstīt zināšanas un prasmes radīt interaktīvus jauno mediju mākslas darbus, tai skaitā, 

tehniskās prasmes jauno mediju kontekstā, veidot radošu attieksmi un izpratni par jauno mediju 

mākslas vidi un spēju tajā orientēties un aktīvi darboties; apgūt vizuālās mākslas valodu un 

dizaina metodes, projekta menedžmentu, mākslas un dizaina pētījuma metodoloģiju, lai 

patstāvīgi veiktu mākslas pētījumu un darbotos mākslas un mākslas pētniecības projektos, 

nodrošinot kompetenču kopumu, kas sniedz iespējas piedalīties radošo industriju attīstībā. 

 

4.3 Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais 
novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 
 

A DAĻA (OBLIGĀTA) 
Kursa nosaukums Kredītpunkti ECTS kredīti Vērtējums 

Vizuālā valoda 8 12  
Dizains, dizaina metodes un vizualizācija 7 10.5  
Mākslas un dizaina pētījumu metodoloģija 6 9  
Mediju teorija 6 9  
Vizuālās mākslas vēsture un teorija 6 9  
Kultūras teorija un filozofija 6 9  
Tehnoloģijas digitālajiem medijiem 7 10,5  
Jauno mediju valoda 8 12  
Skaņu māksla un skaņa jaunajiem medijiem 6 9  

B DAĻA (IEROBEŽOTA IZVĒLE) 

2D interaktīvajiem medijiem 6 9  
Fotogrāfija 7 10,5  
3D interaktīvajiem medijiem 7 10,5  
Tikla māksla 7 10,5  
Kustīgs attēls: video māksla 7 10,5  
Projektu menedžments 6 9  

C DAĻA (BRĪVA IZVĒLE) 
Izvēle 8 12  
    
    

GALA PĀRBAUDĪJUMI 
Bakalaura darbs 12  18  
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4.4 Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju sadalījumu: 
 

Atzīme (nozīme) 
Atzīmes īpatsvars šīs programmas 

studentu vidū 
10 (izcili) % 

9 (teicami) % 
8 (ļoti labi) % 

7 (labi) % 
6 (gandrīz labi) % 

5 (viduvēji) % 
4 (gandrīz viduvēji) % 
3-1 (neapmieinoši) % 

 
 Kvalifikācijas īpašnieka svērtā vidējā atzīme:  
 

4.5 Kvalifikācijas klase: ’’Standarta’’  
 

5. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS FUNKCIJU 
 
5.1 Tiesības turpināt studijas: 
Tiesības studēt maģistra studiju programmās 
 
5.2 Profesionālais statuss: 
Nav paredzēts piešķirt 
 
6. PAPILDINFORMĀCIJA 
 
6.1 Papildinformācija: 
 

Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu sērija          Nr. 
 
Diploma pielikumu angļu valodā izsniedz Liepājas Universitāte. 
 
Liepājas Universitātes akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Jauno mediju māksla” ir akreditēta 
no                  līdz 

 
Papildinājums punktam 4.4. 
kvalifikācijas īpašnieka svērto vidējo atzīmi rēķina kā: av=sum(a*f/sum(f), kur: av 
- svērtā vidējā atzīme, a - studenta iegūtais vērtējums par katru programmas A un 
B daļas kursu, f - šā kursa apjoms kredītpunktos. 

 
Papildinājums punktam 4.5. 
Kvalifik ācijas klases „Standarta” piešķiršanas kritēriji: - izpild ītas visas 
programmas prasības. 

 
6.2 Papildinformācijas avoti: 
 
Liepājas Universitāte, 
Lielā iela 14, Liepāja, Latvija LV-3401, telefons: +371-63423568, +371-63423510, 
fakss: +371-63424223, e-pasts: liepu@liepu.lv; 
 
Akadēmiskās Informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC), 
Vaļņu iela 2, Rīga, Latvija, LV-1050, telefons: +371-7225155, fakss: +371-7221006, 
e-pasts: diplomi@aic.lv 
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7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS 
 
7.1 Datums: 
 
7.2 Paraksts un tā atšifrējums: ____________________ Vārds, Uzvārds 
 
7.3 Parakstītāja ieņemamais amats: Liepājas Universitātes 
 
7.4 Zīmogs vai spiedogs: 
 
8. ZIŅAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ 

Skat. nākamās divas lappuses 
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STUDIJU PROGRAMMAS TIPVEIDA PLĀNS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          

 
8. pielikums 

 
           

 
Studiju programmas  
tipveida plāns  

 

           

Nr. Studiju kursa nosaukums KRP                             Pārbaudes forma Mācību spēks 

      

Pilna laika 
klātienes studijas 

 Eksāmens 

  

  Obligātās izvēles kursi   1. 2. 3. 4. 5.       

  A daĜa  60                 

  

Nozares vai apakšnozares 
pamatnostādnes, principi, 
struktūra un metodoloăija  27                 

1.  Vizuālā valoda  8 X            X  

Dr.art A.Druvaskalne-Urdze, 
Mg.art Dz.VīriĦa, 
Mg.paedN.Vilmane  

2. 
 Dizains, dizaina metodes un 
vizualizācija   7   X          X  

Prof.Mg.art A.KĜaviĦš, Mg.art 
Dz.VīriĦa, Mg.sc.edu I.Magazeina 

3. 
 Mākslas un dizaina pētījumu 
metodoloăija   6     X         X 

Dr.art A.Druvaskalne-Urdze, prof. 
Dr. PhD K.Greja, Prof. Dr.PhD 
K.Meja  

4.  Mediju teorija 6  X     X 
Mg.soc N.Kozlovs, Dr.phil I.Skulte, 
Mg.art R.Šmite 

  

Nozares vai apakšnozares 
attīstības vēsture un aktuālās 

problēmas 12                  

5.  Vizuālās mākslas vēsture un teorija 6  X             X 
Mg.art S.Mazika, Mg.art 
I.Astahovska  

6.  Kultūras teorija un filozofija 6  X             X 
Mg.soc N.Kozlovs, Dr. phil 
I.Skulte  

  
Nozares vai apakšnozares 

raksturojumu un problēmas 21                  
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starpnozaru aspektā 

7.  Tehnoloăijas digitālajiem medijiem 7   X            X 
Mg.sc.edu J.Letinskis, Mg.sc.edu 
I.ZnotiĦa, Dr.phil B.Petre 

8.  Jauno mediju valoda 8     X          X Mg.art R.Šmite, Mg.art R.Šmits 

9 
SkaĦu māksla un skaĦa jaunajiem 
medijiem 6  X     X Mg.art D.Bluėe,  Mg.art R.Kronlaks 

  Ierobežotās izvēles kursi                   
  B daĜa  40                 

  
Nozares profesionālās specializācijas 

kursi                   

10.  2D interaktīvajiem medijiem  6 X             X 
Mg.sc.edu J.Letinskis, Mg.sc.edu 
I.Magazeina   

11.  Fotogrāfija  7  X            X 
Mg.art I.lejasmeijere, A.Grants, 
Mg.art I.Grāvlejs  

12.  3D interaktīvajiem medijiem  7   X           X 
Mg. sc.edu I.Magazeina, Mg.art 
J.Garančs  

13. Tīikla māksla   7      X        X Mg.art R.Šmits, Mg. art R.Šmite 

14.  Kustīgs attēls: video māksla  7      X        X 
Dr.art A.Druvaskalne-Urdze, 
Dr.PhD K.Heils  

15.  Projektu menedžments  6    x          X  

 Dr.habil.paed D.Lieăeniece, 
Dr.paed O.Zīds, Mg.art D.Bluėe, 
Mg.oec A.EgliĦš-Eglītis 

  Gala/valsts pārbaudījumi                   
16.  Bakalaura darbs 12       X        X   

                     
  Brīvās izvēles kursi                   
  C daĜa  8     X         X   
                     
                     

  KOPĀ 120                  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STUDIJU SATURA UN REALIZĀCIJAS APRAKSTS 
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Bakalaura studiju programmas Jauno mediju māksla  
studiju satura un realizācijas apraksts 

 

UzĦemšanas nosacījumi 
Vidējā izglītība 
 

UzĦemšanas prasības  
Pamatprasības: 

• Centralizētie eksāmeni (latviešu valoda un literatūra; svešvaloda (angĜu 
valoda); 

• Personām, 
- kuras, ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam, 
- ar īpašām vajadzībām, tai skaitā personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību 

un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tikušas atbrīvotas no valsts 
pārbaudījumiem, 

- kuras izglītību ieguvušas ārzemēs, 
konkursa rezultātus veido centralizētajam eksāmenam pielīdzināts vērtējums 
no izglītības dokumenta par vidējās izglītības ieguvi: 
- latviešu valodā – gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā vai gada 

atzīme valsts valodā; 
- svešvalodā – gada atzīme pirmajā svešvalodā;   
• Konkursa gadījumā, ja iepriekš norādīto CE vai vidējās izglītības 

dokumenta rezultātu norādītajos mācību priekšmetos vērtējuma summa ir 
vienāda, tiek Ħemta vērā izglītības dokumenta vidējā atzīme visos 
priekšmetos. 

• Papildus prasības: 
- iestājeksāmens – kompozīcija.  

 

Studiju ilgums 
3 gadi 
 
Programmas apjoms kredītpunktos 
120 kredītpunkti 
 
Programmas struktūra (obligātās izvēles A daĜa, ierobežotās izvēles B 
daĜa, brīvās izvēles C daĜa) 
 
A daĜa (A) moduĜi– 60 kredītpunkti 
B daĜa (B) moduĜi– 40 kredītpunkti 
C daĜa (C) moduĜi– 8 kredītpunkti 
Bakalaura darbs – 12 kredītpunkti 
 
1. tabula Programmas struktūra 
 
1. gads [izzināt, izprast] 2. gads [+ lietot] 3. gads [+ attīstīt] 

7. sem.  
(A1) Mod.: Vizuālā valoda 
[8 KRP] 
(A2) Mod.: Vizuālās 
mākslas vēsture un 
teorija [6 KRP] 
(B1) Mod: 2D 
interaktīvajiem medijiem 
[6KRP] 
 

9. sem. 
(B3) Mod.: 3D 
interaktīvajiem medijiem 
[7 KRP]  
(A5) Mod.: Dizains, 
dizaina metodes un 
vizualizācija [7 KRP]   
(A6) Mod.: Mediju teorija  
[6 KRP] 
 

11. sem. 
(A9) Mod.: Mākslas un 
dizaina pētījuma 
metodoloăija [6 KRP] 
(B5) Mod.: Tīkla māksla 
[7KRP] 
(B6) Mod: Kustīgs attēls: 
video māksla  [7 KRP]    
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8. sem. 
(A3) Mod.: Tehnoloăijas 
digitālajiem medijiem [7 
KRP]  
(B2) Mod.: Fotogrāfija [7 
KRP] 
(A4) Mod.: Kultūras 
teorija un filozofija [6 
KRP] 

10. sem 
(B4)Mod.: Projektu  
menedžments [6 KRP] 
(A7) Mod: SkaĦu māksla 
un skaĦa jaunajiem 
medijiem [6 KRP]  
(A8) Mod.: Jauno mediju 
valoda [8 KRP]  
 

12. sem. 
(C)Mod.: Izvēle [8 KRP] 
( 
Mod.:  Bakalara darbs [12 
KRP] 
 

 
Iegūstamais akadēmiskais grāds  
Humanitāro zinātĦu bakalaura grāds mākslā 
 
Iegūstamais augstākās izglītības diploms 
Bakalaura diploms 
 
Prasības akadēmiskā grāda ieguvei  
• Apgūt vispusīgas zināšanas humanitārajās un sociālajās zinātnēs, kritisko 
domāšanu, prasmi analizēt, interpretēt, kontekstualizēt dažādas teorētiskas 
pieejas un saistīt tās ar māksliniecisko praksi.  
• Attīstīt zināšanas un prasmes radīt interaktīvus jauno mediju mākslas darbus, 
tai skaitā, tehniskās prasmes jauno mediju kontekstā, veidot radošu attieksmi un 
izpratni par jauno mediju mākslas vidi un spēju tajā orientēties un aktīvi 
darboties.  
• Apgūt vizuālās mākslas valodu un dizaina metodes, projekta menedžmentu, 
mākslas un dizaina pētījuma metodoloăiju, lai patstāvīgi veiktu mākslas pētījumu 
un darbotos mākslas un mākslas pētniecības projektos, nodrošinot kompetenču 
kopumu, kas sniedz iespējas piedalīties radošo industriju attīstībā.       
 
Studiju forma 
Pilna laika klātienes studijas, 3 studiju gadi, 6 semestri 
 
Darbības formas 
Lekcijas, semināri, radošās darbnīcas, darbs mediju laboratorijās, projekti, 
studijas interneta vidē, patstāvīgas studijas. 
 
Pārbaudes formas  
Eksāmens 
 
Programmas īstenošanā iesaistīto struktūrvienību (katedru, profesoru 
grupu, laboratoriju, institūtu u.c.) uzskaitījums, norādot to uzdevumus 
konkrētās programmas īstenošanā 
LiepU struktūrvienības: 

• LiepU Humanitārā fakultāte, dekanāts (studiju procesa organizācija un 
pārraudzība)  

• Mākslas pētījumu laboratorija (attīstības projekti, pētniecība, docētāji, 
resursi) 

• Mākslas un dizaina katedra (programmas piederība, izvērtēšana, 
organizācija, docētāji) 

• Latviešu valodas katedra (docētāji, konsultācijas) 
• Literatūras katedra (C daĜas moduĜu docētāji) 
• Svešvalodu katedra (C daĜas moduĜu docētāji) 
• VadībzinātĦu katedra (docētāji) 
• Matemātikas un informātikas katedra (docētāji, konsultācijas, 

starpprogrammu sadarbība) 
• Pedagoăijas  katedra (docētāji) 
• LiepU bibliotēka (bibliogrāfiskie resursi) 
• LiepU studiju daĜa (studiju procesa organizācija)  
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• Informācijas tehnoloăiju servisa laboratorija (kopēšna, tehniskais 
nodrošinājums un serviss)  

Sadarbības partneri: 
• Jauno mediju kultūras centrs RIXC (Rīga) , līgums 2007.g. 7. februārī 

(docētāji, resursi, projekti) 
• Laikmetīgās mākslas centrs (Rīga) (bibliotēka) 

 
Palīgpersonāla raksturojums 

Studiju programmas īstenošanā bez docētājiem iesaistīti ir arī LiepU 
administrācijas pārstāvji un citi darbinieki: juridiskais konsultants, finanšu 
analītiėis, projektu daĜa, ārējo sakaru daĜa, LiepU bibliotekāri, profilējošo katedru 
sekretāri, Mākslas pētījumu laboratorijas, IT servisa un saimniecības daĜas 
darbinieki. Ar šo cilvēku palīdzību studenti var risināt dažādus ar studiju procesu 
saistītus jautājums, piemēram, saĦemt nepieciešamos dokumentus un izziĦas, 
iegūt informāciju un studijām nepieciešamo literatūru, kopēt un pavairot mācību 
materiālus, piekĜūt bezvadu internetam, mācību ekskursijām nodrošināt 
transportu u.tml. 

 
Materiālās bāzes raksturojums 

Studiju programmas nodrošināšanai tiek izmantota gan LiepU, Jauno mediju 
kultūras centra RIXC (Rīga) materiāli tehniskā bāze, ko paredz sadarbības līgums. 
Mācību procesam tiks izmantota sekojoša materiāli tehniskā un metodiskā bāze: 
- studiju telpas un to infrastruktūra  

• 2 datorklases  
• multimediju centrs,  
• 1 datorklase specializētas datorgrafikai  
• viena klase ar iMac datoriem  
• mobilā klase (7 portatīvie datori: MacBook Pro 15.4”) 
• darbnīcas zīmēšanai, gleznošanai, veidošanai 
• lekciju telpa aprīkota ar projektoru un interneta pieslēgumu. 

- telpas eksperimentēšanai un mākslas projektu prezentēšanai 
• mediju laboratorija  
• Mākslas pētījumu laboratorija 

- bibliotēka ar abonenta un starpbibliotēku abonenta iespējām,  
• integrēto informācijas sistēmu „Alise”,  
• interneta pieslēgumu bibliotekā un šim nolūkam aprīkotas auditorijas, 
• lasītavu un dattorlasītavu, kur ir iespējams strādāt ar datu bāzēm EBSCO 

tiešsaistes režīmā, CD-ROM (Unesco Key data on Education, Encyclopedia 
Britannica u.c.), kuras var nodrošināt informācijas pieejamību pasaules 
līmenī 

• mediatēka (Kultūras un informācijas centra K@2 un Jauno mediju centra 
RIXC mediatēka un bibliotēka) 

 
DaĜa tehniskā nodrošinājuma ir iegūta ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu pēc 
iesniegtā projekta mērėprogrammai „Mākslas un mūzikas izglītības iestāžu 
materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”. 
 
Programmas izmaksas. 
Pilna laika studijas  
Valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieĦēmumiem vienai pilna laika bakalaura 
studiju programmas studiju vietai 2008./2009. studiju gadam aprēėināts saskaĦā 
ar LR MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas tiek 
finansētas no valsts budžeta līdzekĜiem”. 
 
Fs = Tb . ki + 145,50 
 
kur 
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Fs - studiju programmas valsts dotācija no vispārējiem ieĦēmumiem (Ls) vienam 
par valsts finansējumu studējošam; 
Tb – studiju vietas bāzes izmaksas (2008. gadā 1267,20 Ls; 2009. gadā 1404,31 
Ls); 
ki – attiecīgās izglītības tematiskās jomas studiju izmaksu koeficents (IZM 
noteiktā koeficenta vērtība audio-vizuālā mediju mākslas jomā 2008. gadā 
4,218396; 2009. gadā 4,26); 
145,50 – studiju vietas sociālā nodrošinājuma izmaksas bakalaura studiju 
programmās (pēc Izglītības un zinātnes ministrijas un Liepājas Pedagoăijas 
akadēmijas 2008. gada 27. februāra līguma Nr-1-23/108 Vienošanās protokola 
(2008. gada 27. februāra) ). 
 

Fs =  59,591550,14526,48
12

31,1404
218396,44

12

20,1267
=+⋅⋅+⋅⋅  (Ls/studentu) 

 
Studiju programmas izmaksas vienam par valsts finansējumu studējošam 
Valsts piešėirto dotāciju no vispārējiem ieĦēmumiem studiju programmas 
realizēšanai uz vienu studentu var uzskatīt arī par šīs studiju programmas 
izmaksām vienam par valsts finansējumu studējošajam 2008./2009. st. gadā. 
 
Studiju programmas izmaksas vienam maksas vietā studējošam 
Pilna laika bakalaura studiju programmas par maksu studējošam izmaksas 2008./ 
2009. studiju gadam aprēėinātas saskaĦā ar LR MK 12.12.2006. noteikumiem 
Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekĜiem”. 
 
Is = Tb . ki + 9,5 
 
kur 
Is - studiju programmas izmaksas (Ls) vienam maksas vietā studējošam; 
9,5 – sporta, kultūras un dienesta viesnīcas izmaksas (Ls) uz vienu studiju vietu 
gadā. 
 

Is = 59,577950,926,48
12

31,1404
218396,44

12

20,1267
=+⋅⋅+⋅⋅    (Ls/studentu) 

 
Studiju programmai 2008. / 2009. studiju gadam noteiktā studiju maksa pilna 
laika studijās ir 1180,00 Ls/ gadā. Studiju maksa noteikta, ievērojot Liepājas 
Universitātes Senāta lēmumu par  „Studiju maksas noteikšanas principiem LPA”, 
kas apstiprināts 2007.gada 26. februārī un Liepājas Universitātes Senāta lēmumu 
„Par studiju maksu un maksas pakalpojumu noteikšanu 2008./2009. studiju 
gadam”,  kas apstiprināts 2008.gada 25. februārī. 
Lai studiju maksa tuvotos studiju programmas faktiskajām izmaksām, katru gadu 
1. kursā studējošajiem studiju maksa tiks palielināta atbilstoši Liepājas 
Universitātes Senāta lēmumam „Studiju maksas noteikšanas principi LPA”, kas 
apstiprināti 2008.gada 26. maijā. 
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JAUNO MEDIJU MĀKSLAS IZGLĪTĪBAS MODEěA 
RAKSTUROJUMS 

Izstrādāts Darbības „Projekta "Jauno mediju mākslas izglītības attīstība 
Liepājā" sagatavošana”(Līguma Nr. 2007.PSF./6-11/20 ) ietvaros 
 

 
LiepU jauno mediju izglītība ir uz pētniecību orientēta, prakses 

vadīta, atvērta, starpdisciplināra un sadarbībā balstīta. 
 
LiepU jauno mediju mākslas izglītības modelis balstās uz „tīkla” 

filozofiju [darbība tīklā un sadarbībā], t. i., gan jauno mediju mākslas 
izglītības un pētniecības vides veidošanā, gan studiju un pētniecības procesa 
nodrošināšanā piedalās vairākas institūcijas: 

- LiepU - akadēmiska institūcija,  
- jauno mediju kultūras procesiem saistītas nevalstiskas 

institūcijas (Kultūras un informācijas centrs K2, Jauno mediju kultūras 
centrs RIXC),  

- citas izglītības un pētniecības iestādes (partneraugstskolas: 
R.Gordona universitātes Greja mākslas skola, Līdcas universitātes 
Komunikāciju studiju institūts, Dandī laikmetīgās mākslas centrs, Alstera 
universitātes Mākslas un dizaina pētījumu centrs [Lielbritānija], )  

- citas institūcijas (Liepājas pilsētas Kultūras pārvalde, Liepājas pilsētas 
Attīstbas pārvalde, dizaina salons „Ideju Lidlauks”, starpdisciplinārā 
platforma e+t+t, Laikmetīgās mākslas centrs)  

- atsevišėi jauno mediju mākslinieki, teorētiėi un pētnieki (Jānis 
Garančs, Voldemārs Johansons, asoc. Prof. Ilva Skulte [Latvija], prof. 
Berila Grehema, Dr.Kris Heils [Lielbritānija], prof. Rafaēls di Lučio [ASV], 
Robs van Kranenburgs [Nīderlande], Armīns Medošs [Lielbritānija] u.c.) 

 
Šāda pieeja paver iespējas studiju procesā apvienot teoriju, praksi un reālus 

jauno mediju kultūras projektus, piesaistīt jomas speciālistus, izmantot 
nepieciešamos dažādu institūciju resursus.  

Sadarbības tīkla stiprināšana un tā dinamiska darbība ir viens no 
galvenajiem uzdevumiem jauno mediju izglītības nodrošināšanā, lai 
tuvinātu studijas radošo industriju un jauno mediju kultūras procesiem 
un elastīgi reaăētu uz aktuālo šajā jomā.  

 
„Tīkla filozofija” darbojas arī visos studiju līmeĦos: studiju procesā (moduĜu 

sistēmā), pētniecības procesā un jauno mediju mākslas projektos.  
 

 
MODUěA DARBĪBAS RAKSTUROJUMS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAI 
 

LiepU akadēmiskā bakalaura studiju programma Jauno mediju māksla 
(vizuālās mākslas studiju virziens) tiek īstenota 3 gados moduĜu sistēmā, 
nodrošinot mērėtiecīgu un motivētu starppriekšmetu saikni un sasaisti ar jauno 
mediju mākslas praksi un pētniecību.  

ModuĜu sistēmā tiek izmantots, tā saucamais, vertikālais moduĜa 
veids, kuru raksturo holistiska pieeja, procesa paš-regulējoši mehānismi,  
no vienas puses plānota procesa virzība uz rezultātu, no otras puses - 
brīva telpa procesa nejaušībām, problēmām un atklājumiem.          

ModuĜu sistēma veidota tā, lai katrā nākošajā modulī studenti attīstītu savas 
prasmes un spējas, apgūtu jaunas zināšanas un iemaĦas, mācītos mācīties un 
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izmantot savu radošo potenciālu. Apgūstamās tēmas vai/un problēmas šajā 
sistēmā tiek apskatītas no dažādiem skata punktiem un pārbaudītas praksē. 

Šāds modelis studiju procesā mērėtiecīgi strādā uz kopējo rezultātu:  
- akadēmiskās (pētnieciskās) prasmes un zināšanas; 
- atsevišėa moduĜa specifiskas prasmes un zināšanas;  
- prakse (praktiska darbība, teorija praksē, eksperimentēšana);  
- komunikatīvās prasmes 
- prasmes un zināšanas projektu darbā. 
   
Vienā semestrī vienlaicīgi tiek īstenoti 3 moduĜi (kopā 20 KRP). Katra 

moduĜa apjoms kredītpunktos ir no 6KRP līdz 8 KRP. Studiju pēdējā semestrī ir 
divi moduĜi: bakalaura darbs un izvēles modulis.  

 
1.shēma  ModuĜu savstarpējā saikne studiju procesā (shēma attiecas arī uz 
moduĜa daĜu savstarpējo saistību)  

 
 

 
 
 
- Notiek mijiedarbība starp moduĜiem un moduĜu iekšienē. ModuĜi ir 

savstarpēji saistīti, jo papildina/attīsta apgūstamās kompetences. 
- Vienā modulī strādā un procesu vada vairāk kā viens mācībspēks (parasti 

2-3) un tiek uzaicināts vieslektors no ārpuses, lai sniegtu moduĜa tēmai 
citu kontekstu.  

- Katrs modulis ir projektā balstīts uz patstāvīgu rezultātu orientēts, t.i., 
moduĜa rezultāts ir publiska (reāla) projekta īstenošana un/vai 
prezentācija. Tiek uzsvērta saikne: teorija + prakse. 

- Mācīšanas/mācīšanās process – saprast + lietot + attīstīt;  
- Daudzpusējs izvērtējums projektiem un studiju procesam, kurā ir iesaistīti 

studenti, mācībspēki, profesionāĜi un nejauši vērtētāji. 
- Prakses vadīta metodoloăija studiju procesā un pētniecībā.  

 
 
 

M1 

M3 M 2 
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ModuĜa struktūra 

 
Modulis ir vienots vesels pēc savas būtības: process moduĜa ietvaros 

ir nedalāms. Katra atsevišėa moduĜa struktūru nosaka tā tēma, kura var būt 
plaša un starpdisciplināra. ModuĜa daĜas, kuras var uztvert kā apakštēmas, ir 
savstarpēji saistītas. Katrs modulis ietver teoriju, praksi un projektu.   

ModuĜa apguves laikā atkarībā no moduĜa tēmas specifikas notiek lekcijas, 
darbnīcas un laboratorijas darbi, patstāvīgas studijas, diskusijas, semināri, 
projekta izstrāde, moduĜa uzdevumu prezentēšana un izvērtēšana, prezentācijas, 
projekta izvērtēšana. Studenti moduli uzsākot saĦem no mācībspēkiem moduĜa 
aprakstu (tas ir pieejams arī elektroniski) un iepazīstas ar moduĜa darbības 
principiem un plānu. 

 
ModuĜa rezultāts ir studenta patstāvīgi realizēts projekts (publisks vai 

publiska prezentācija), par kuru students saĦem galīgo moduĜa vērtējumu 
(eksāmens) ar atzīmi 10 ballu sistēmā.  

 
- ModuĜa uzdevumi 
Katrā moduĜa daĜā ir savi moduĜa uzdevumi, kuru daudzumu un apjomu 

nosaka katrs mācībspēks atsevišėi saistībā ar moduĜa daĜu (var būt situācijas 
moduĜa procesā, kad moduĜa uzdevumi tiek izstrādāti mācībspēkiem vienojoties). 
ModuĜa uzdevumus var rosināt arī studenti procesa laikā, ja kaut kas nav 
izprotams vai ir interese padziĜināti kaut ko apgūt.   

Mācībspēki moduĜa uzdevumus studentiem iesniedz rakstītā formā. Tas ir 
nepieciešams, lai nerastos pārpratumi, kurš ir moduĜa uzdevums un kurš ir 
procesā veikts vingrinājums. ModuĜa uzdevumus iesaistītie mācībspēki un studenti 
izvērtē, liekot uzsvaru uz mācīšanas un mācīšanās procesu.  

ModuĜa uzdevumu mērėis ir testēt studentu zināšanas, prasmes, iemaĦas 
un spējas tēmas ietvaros moduĜa procesa laikā. 

ModuĜa uzdevumi studentiem ir jāizpilda un tiem ir jābūt izvērtētiem. Ja 
moduĜa uzdevums nav izpildīts vai nav izpildīts pēc būtības, tas, vienojoties ar 
mācībspēkiem, ir jāizpilda, pretējā gadījumā students netiek pielaists pie projekta 
izstrādes un prezentācijas. 

 
- ModuĜa semināri 
Semināru daudzumu un nepieciešamību modulī nosaka mācībspēki (tos var 

rosināt arī studenti procesa laikā). Semināru mērėis ir veicināt studentu prasmes 
veidot neatkarīgu viedokli un aizstāvēt to, piedāvāt savas idejas, prezentēt, 
diskutēt, argumentēt, analizēt, strādāt grupā, arī organizēt semināru.  

Semināru tēmas un formu nosaka moduĜa apgūstāmās tēmas un risināmās 
problēmas moduĜa apguves procesa laikā. 

Semināros piedalās visi modulī iesaistītie mācībspēki un studenti. Atsevišėos 
gadījumos semināru rosina mācībspēks moduĜa daĜas ietvaros vai studenti.  

Aktīva studentu dalība moduĜa semināros ir obligāta. Pretējā gadījumā tiek 
izskatīts jautājums par studenta pielaišanu pie noslēguma projekta prezentācijas. 

 
- Patstāvīgās studijas.   
Studentiem ir jāveic patstāvīgas studijas, kuras sastāda lielāko daĜu no 

moduĜa apguves procesa. Tās pēc moduĜa apraksta ietver: darbu ar avotiem, 
praktisko darbību, gatavošanos semināriem, projekta izstrāde, īstenošana un 
prezentācija. Patstāvīgās studijas nosaka katra moduĜa specifika.  

 
Mācībspēku skaits un sadarbība 

Katrā modulī darbojas vairāki docētāji (atkarībā no moduĜa tēmas no 2 līdz 
4). Pēc nepieciešamības tiek piesaistīti arī vieslektori. Parasti tas ir viens lektors 
vai darbnīcas vadītājs, kurš ienes citu perspektīvu vai provocē meklēt jaunus 
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kontekstus, pēc izvēles viĦš vai viĦa var piedalīties arī moduĜa rezultāta 
izvērtēšanā). 

 
 Mācībspēki sadarbojas savā starpā un ar studentiem, vada studiju 

procesu, palīdz studentiem ar metodoloăiju, konsultē, analizē studiju 
procesu, sniedz vērtējumus, kopīgi pieĦem un izvērtē eksāmenu – 
publisku projekta prezentāciju. Visi ir ieinteresēti studiju procesa kvalitātē, lai 
studenti spētu patstāvīgi veikt projektu, izmantojot nepieciešamās metodes, 
mācītos mācīties mainīgās situācijās un veikt lielākus un mazākus pētījumus. 
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Vēstules tulkojums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rektoram 
Prof. Oskaram Zīdam 
Liepājas Pedagoăijas Akadēmija 
 
2008. gada 27. maijā 
 
Dārgais profesor Zīd, 
 
Jauno Mediju Mākslas izglītības attīstība Liepājas Pedagoăijas Akadēmijā 
 
Rakstu kā Ulsteras Universitātes Mākslas un Dizaina Pētījumu Institūta 
(Lielbritānija) direktore, un kā AHRC Koledžas (Peer Review College) 
(Lielbritānija) biedre, lai atbalstītu vispusīgo Jauno Mediju mākslas izglītības 
programmu Liepājas Pedagoăijas akadēmijā. 
 
Jaunās digitālās informācijas un komunikācijas stratēăijas ir mainījušas veidu, kā 
mēs dzīvojām, kā strādājam, kā veidojam nozīmi un saprotam apkārt notiekošo, 
kā apmaināmies ar idejām un radām zināšanas; īsi sakot – kā mēs kā sociālas 
būtnes piedzīvojam un izprotam realitāti. 
 
Tā kā Eiropa cenšas kĜūt par pasaules vadošo uz zināšanām balstīto ekonomiku, 
radoša līdzdalība un digitālās prasmes, e-prasmes un e-iekĜaušana ir pamats tam, 
lai izveidotu atbilstošas spējas un potenciālas iespējas, radītu darba iespējas un 
veicinātu labklājības izaugsmi. Atbilstoši Eiropas Savienības vajadzībām pieaug 
pieprasījums pēc profesionāĜiem ar radošu e-iemaĦu un digitālo pieredzi, taču 
darba tirgū samazinās nodrošinājums ar atbilstošas profesionalitātes cilvēkiem. 
 
Tas, saskaĦā ar ES Komisāra Ferhoigena (Verheugen) teikto, prasa „ilgtermiĦa 
sadarbību starp pārvaldes iestādēm, ražošanu, akadēmisko vidi, arodbiedrībām 
un asociācijām ar liela mēroga un ilgtspējīgu ieinteresēto pušu partnerību”. 
 
Dr. Aija Druvaskalne - Urdze ir veiksmīgi uzsākusi starpdisciplināru un uz praksi 
balstītu bakalaura līmeĦa jauno mediju mākslas izglītības programmu. Šī 
programma ir inovatīva, jo tā apvieno praksi, teoriju un vēsturi, nevis balstās 
tikai uz e-iemaĦu attīstīšanu vai jauno mediju filozofiju, un apvieno mācīšanu ar 
pētniecību. Tā ir spēcīgi saistīta ar vietējo Liepājas kontekstu, Latvijas nacionālo 
dimensiju un ārpus tās – ar Baltijas reăionu un starptautisko vidi, un tās centrā ir 
jaunu, starptautiskas sadarbības un ilgtermiĦa projektu iespējas studentiem un 
akadēmiskajam personālam, lai tie attīstītos, padziĜinātu un pielietotu savas 
zināšanas un prasmes, izmantojot jaunās Informācijas un komunikāciju 
tehnoloăijas (ICT) holistiskā veidā. 
Galvenais programmas īstenošanas partneris ir Jauno Mediju Kultūras centrs 
RIXC, kā arī starptautiskā praktiėu un akadēmiskās vides kopiena, kas ir 
atbalstījuši programmas izveidi un īstenošanu līdz pat šodienai. 
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Jauno Mediju izglītības programmai ir nozīmīga, būtiska lomu Mākslas Pētījumu 
laboratorijā, ko vada Dr. Druvaskalne - Urdze, un piedāvā unikālu iespēju attīstīt 
uz praksi balstītu pētniecību mākslas jomā un izveidojušos radošo kopienu 
industriju Latvijas kontekstā un ārpus tās. 
 
Ir stingrs un pamatots plāns izveidot Maăistra un Doktora programmas, kas 
nostiprinātu, attīstītu un sekmētu uz praksi balstītas pētniecības principus, kas 
centrētos uz starpdisciplinaritāti un profesionalitāti, kas iedibināta bakalaura 
studiju programmas līmenī, lai finansiāli atbalstītu esošos talantus un lielo 
enerăiju, lai attīstītu prasmes, zināšanas un izpratni šajā augošajā 
starpdisciplinārajā jomā. 
 
Jauno Mediju mākslas izglītības programma piedāvā daudzpusīgus ieguvumus 
Akadēmijai kā starpdisciplināras pētniecības un izglītības virzītājs, kā satura un 
attīstības instruments un mehānisms, un būtisks iemaĦu un zināšanu 
nodrošinātājs. Vēl jo vairāk – absolventi būs ieguvuši spēcīgu iemaĦu un zināšanu 
bāzi, kas balstīta uz starptautisku zināšanu redzesloku, un tādā veidā tiks 
uzskatīti par darbiniekiem plašā nodarbinātības jomā. ViĦi ievērojami palīdzēs 
Latvijai nostiprināt savu vietu uz zināšanām balstītajā ekonomikā Eiropas 
Savienībā. 
 
Es Ĝoti iesaku atbalstīt Jauno Mediju mākslas izglītības programmas attīstību. 
 
Ar sirsnīgu sveicienu 
 
Prof. Kerstina Meja (Kerstin Mey) 
Mākslas un Dizaina Pētījumu Institūta direktore 
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Norādes par nepievienoto dokumentu  
atrašanās vietu  

 
 
 
 

1. Studentu aptauju anketas – Humanitārās fakultātes dekanātā 
2. Darba devēju aptaujas – LiepU projektu daĜā 
3. Studiju procesa dokumentācija – Mākslas pētījumu laboratorijā 
4. Publicitātes materiāli – Mākslas pētījumu laboratorijā 
5. Jauno mediju mākslas izglītības attīstības projektu dokumentācija – 

LiepU Projektu daĜā 
6. LiepU reglamentējošie dokumenti – KVS sistēma (piekĜuve no 

jebkuras LiepU struktūrvienības) 
 


